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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 متهيد

 يف بيان حقيقة علم الكالم واحلاجة إليه

وعّل  ،والصالة والسالم عّل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني ،احلمد هلل رب العاملني

 ...م الدين، أما بعدآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يو

هبا، وهي ترفعه يف مدارج الكامل  ل  م  لتكمل اإلنسان إذا ع   فإن هذه الرشيعة جاءت كاملة  

من الوجوه،ولذلك جعلها اهلل تعاىل باقية  من أن يامثل كامل اهلل تعاىل بأي وجه   الالئق به، وهو أقل  

لكتاب، بل استمرار تعلق تكاليفها إىل يوم الدين، ومعنى بقائها، ليس استمرار وجودها، وحفظ ا

 بالبرش كذلك. 

يف تصورات البرش هلذا  ال  اإلسالم لتصويب االنحراف الذي كان حاص وقد جاء دين  

يف الدين  اظاهر   االوجود، وتصحيح اعتقادهم يف خالق الوجود، وهلذا فقد كان جانب النقد واضح  

نه حياور اآلخرين وجيادهلم، ويربهن هلم عىل أ، اإلسالمي نفسه، فجزء مهمٌّ من كونه للهداية العامة

 املقوالت التي يبينها هلم، وذلك من أجل فتح األبواب أمامهم للوصول إىل اهلدى واختياره ملن شاء. 

، ا، ومربهن  ا، أن يكون حماور  االعلامء فهموا أن من حقيقة كون الدين هادي   ولذلك فإن  

صل به إىل اهلداية فقد اختذه الدين سبيال، وما هذا إال لكامل ، فكل سبيل صحيح يتوا، ومقنع  اومرشد  

 هذه الرشيعة اخلامتة. 

بام جعله - ال  ألنه كان متأه ؛وإنام كان سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم أكمل اخللق أمجعني

 ألن حيمل هذا الدين كله، ويوصله عىل ما هو عليه، عىل أبلغ -اهلل تعاىل فيه من كامالت خاصة له

 اولذ ،وجه وأكمله، وما كان أحد ليستطيع محل الدين كله إال من بلغ يف الكامل درجة نبينا احلبيب
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فقد عكست ترصفات النبي عليه الصالة والسالم الكامالت التي يرشد إليها الدين عىل أبلغ وجه، 

رشد، وجادل وناقش بالتي هي أحسن، وبرهن للناس عىل صحة العقائد وبطالن ما أفبني و

 يعتقدون مما خيالف ما جاء يف الدين اخلاتم. 

الوثنيني والدهريني والنصارى واليهود وغريهم عليه الصالة والسالم ولذلك فقد ناقش 

 عن مسار هذا الدين.  اي  ـا أو كل  ممن انحرف جزئي  

وكذلك فعل أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، بفارق أن الكامالت كلها قد اجتمعت يف 

بعد النبي عليه الصالة والسالم أن يقوم بالدور نفسه الذي  -امنفرد  –اتم، وال يطيق أحد النبي اخل

قام به نبينا احلبيب، ولذلك فقد أحسن النبي عليه الصالة والسالم تعليم أصحابه ليتمكنوا 

بمجموعهم من محل الدين عىل أكمل وجه ممكن الئق هبم، ولذلك تفرقت كامالت النبي عليه 

السالم بني أصحابه وأتباعه، فحمل كل منهم بعض ما محله النبي عليه السالم، ليحصل الصالة و

بمجموعهم ما تقوم به اهلداية عىل أفضل وجه، وزاد عليهم النبي عليه الصالة والسالم بام اختصه 

 اهلل تعاىل به من خصائص ومعارف ال جتوز ألحد غريه، وذلك إىل يوم الدين. 

للقرآن  ا، ومنهم من يكون قارئ  ومعلام   االصحابة من يكون فقيه   رأينا من هلذا السببو

من يواجهه أو  معن الدين والتوحيد أما امدافع   ا، ومنهم من يكون عامل  ا، ومنهم من يكون قائد  امقرئ  

 ينحرف عنه...وهكذا.

، ثم ن تقدمهمعن كابر، يأخذ املتقدمون منهم عم   اعىل هذا النحو كابر   وقد تتابع العلامء  

 يبلغون ذلك إىل من يلحق هبم، ليتم بذلك البالغ وإقامة احلجة.

ولذلك ظهر بعد ذلك علامء متخصصون يف الفقه، وعلامء متخصصون يف القراءات، 

وعلامء متخصصون يف العلم بالتوحيد والدفاع عن أصول الدين، وعلامء متخصصون بحمل 

لصالح وتربية اخللق وإرشادهم إىل سواء حديث النبي عليه السالم، وعلامء قائمون بالعمل ا
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لن يقوم بمقام  االطريق، وقد حييط بعض علامء األمة اإلسالمية بمجموعة  من العلوم ولكن أحد  

يف محل أركان الدين وفروعه، والقيام الكامل بحق الرشيعة عىل أبلغ  االنبي عليه الصالة والسالم أبد  

 خري خلقه. به وجه، فهذا فضل من اهلل تعاىل اختص  

من الرضوري أن يقوم جمموعة منهم بحمل ه ن علامء أهل السنة أنومن هنا فقد تيق  

 ال  مسؤولية البيان ألصول الدين للمنتمني إليه، والقيام باالستدالل عليها، ألن الدليل يقوم أص

عىل  بوظيفة اإلرشاد، وحتمل مسؤولية عبء الدفاع عن مفاهيم الدين اإلسالمي وعقائده، والرد

، وتقويم من ينحرف عن اجلادة والصواب من املنتمني إىل هذا الدين، اأو فروع   ال  من خيالفها أصو

ف ْت، واألديان التي وضعها  ردومواصلة ال ر  عىل املخالفني ألصوله من أهل األديان األخرى التي ح 

 عند أنفسهم. البرش من عند أنفسهم، والفلسفات والتصورات التي اخرتعوها من

ولذلك فإن ظهور علم يسمى بعلم أصول الدين أو علم التوحيد، أو علم الكالم، أو غري 

، كرضورة ظهور علم خاص بالفقه العميل وعلم ارضوري   اذلك من األسامء التي اشتهر هبا، كان أمر  

 القراءات وعلم التاريخ وعلم النحو، وعلم أصول الفقه، وهكذا.

ه ظهر علم الكالم عند أهل السنة، فهو استئناف للجهود هذا هو جوهر املعنى الذي من أجل

التي كان يقوم هبا الرسول عليه الصالة والسالم، وصحابته من بعده، ومن أخذ عنهم واهتدى 

 هبدهيم، وسيبقى ذلك إىل يوم الدين بإذن اهلل تعاىل.

هه، يتصوره عىل وج اويف احلقيقة، إن علم الكالم رضوري للمسلمني، وال أعتقد أحد  

وينكر فضله وقيمته، ولذلك فإن علامءنا قاموا بحمل كلامت وردت عن بعض املتقدمني يف التنفري 

من هذا العلم عىل ما تكلم به املخالفون غري املتقنني ألصول الدين حقيقة، فتكلموا بكالم بعضه حق 

 وبعضه باطل، وخلطوا األمور. 
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ملنتمني إىل اإلسالم الذين ال خيالفونه وعلم الكالم هو عبارة عن جهود من بعض العلامء ا

إلثبات عقائد الدين وأصوله الكربى عىل حسب الوسع والفهم  ؛يف رضوري من رضوريات الدين

يوجد  م اخلطأ فيه، فإنهحتى يطالب هؤالء املشتغلون بعد ال  منز فهو إذن ليس علام   .احلاصل لدهيم

عام يعتقد أنه الفهم احلق هلذا الدين، ومن حق  املخطئ فيهم واملصيب، ومن حق أي  واحد أن يدافع

 غريه ممن خيالفه أن يرد  عليه. 

وهذا النزاع يف احلقيقة واقع بالرضورة العادية، وال يمكن أن يتخلص منه النوع اإلنساين، 

بحكم العادة أن يزول اخلالف من بني الناس يف أصول األفكار واألديان التي  ال  فال يتصور عق

بيان ما يعتقدون، أو أن يطالبوا بعدم الدفاع  معض الناس بعدبيها، وال يمكن أن يطالب ينتمون إل

عام يقولون به، بل إن اندفاع الواحد للدفاع عن معتقده أمر طبيعي ال جيوز ادعاء السعي إلزالته من 

 .ااألفراد عموم  

يزالون خمتلفني، كان ح به يف اآليات الكريمة بني الناس، وأهنم ال ولوجود االختالف املرص  

وقد نص  القرآن عىل وجود طائفة  ،البد  من أن تقوم طائفة من العلامء بواجب البيان والدفاع والرد

عمتها الرمحة مل ختتلف يف الدين، فهؤالء هم الذين يقومون بتقويم الرد والدفاع عن العقائد احلقة 

 املذكورة يف الدين. 

واجبهم يف الدفاع عن الدين، أمام هجامت امللحدين ومن هنا فقد قام علامء الكالم ب

واملخالفني من أهل األديان الساموية األخرى، ومن الدهريني، ومن الوثنيني، فمنهم من أصاب 

أهل السنة وظلوا عليه قائمني بالدفاع  وفق إليهومنهم من أخطأ، ونحن نعتقد بأن الدين احلق قد 

مشى مجاهري علامء املسلمني وراءهم من متكلمي أهل السنة، عن حياضه أمام املخالفني، وهم الذين 

وذلك بعد زوال الغبش احلاصل لظروف تارخيية بني أصل علم الكالم وبني كالم طائفة معينة من 

 الذين مل يرتض  السلف  كالمهم.
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ومن هؤالء املتكلمني إمام أهل السنة اإلمام األشعري، وتالمذته ومن سار عىل طريقته 

الدفاع عن عقائد الدين ال عن آرائه الشخصية كام يتوهم املتومهون، ولذلك فإهنم إذا رأوا  وهنجه يف

بعض أقواله ختالف الصواب فإهنم خيالفونه ألن مرجعهم يف النظر إنام هو األدلة القائمة من الدين 

ه، فال يقول أهل السنة بعصمة اإلمام.  والعقل، ال جمرد كالم األشعري نفس 

ه بعد أن قام بدوره العظيم يف نرصة أهل السنة كبار العلامء مثل ابن جماهد وظهر من بعد

يب إسحق اإلسفراييني والبغدادي واإلمام اجلويني أوأيب احلسن الباهيل والباقالين وابن فورك و

مشى عىل درب و ،والغزايل والشهرستاين والرازي واآلمدي والعضد اإلجيي والتفتازاين والبيضاوي

يد من متأخري املتكلمني وحراس العقيدة مثل اإلمام السنويس والعقباين والبيجوري هؤالء العد

وامتد نظامهم مع ما واجههم من هجامت عنيفة إىل هذا الزمان الذي نحن فيه، فظهر من  ،واألمري

أواخر املتكلمني الشيخ العطار والعدوي والشيخ ابن عالن والشيخ مصطفى صربي والكوثري، 

لسلة مل تنقطع، واجلهود قائمة، وإن واجهت علم الكالم يف العصور األخرية هجامت وما زالت الس

عنيفة من املرتدين عىل أعقاهبم ومن املنخدعني باحلضارة والفلسفات الغربية، ومن بعض الزائغني 

الذين مل يفهموا حقيقة الدور الكبري لعلم الكالم، ومن بعض الذين حسنت طوياهتم لكنهم مل يكن 

م كبري إملام هبذا العلم لصعوبته ودقته وابتعادهم عن تعلمه فتأثروا بالدعايات املنفرة منه عنده

 املبغضة فيه، فزعموا أن ال حاجة لنا إليه. 

ا نستطيع عرب تتبع تارخيي سهل أن نرى أن خط سري علم الكالم انتقل من قوة وهكذا فإن  

 م اإلسالمية، بل العلوم اإلنسانية.إىل ضعف، ومن ضعف إىل قوة، شأنه كشأن سائر العلو

ون إلهناض لوفائدة، وما يزال العديد من الناس يعم هدف  و وموضوع   فلعلم الكالم غاية  

هذا العلم الرشيف، وإعادة فعاليته إىل املجتمعات عرب ممارسة دورهم الريادي الواجب يف نقد 
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يعة، الواردة عىل األمة اإلسالمية من األفكار املعارصة الطارئة عىل امللة، واخلارجة عن أصول الرش

 الرشق والغرب. 

وما يزال هناك العديد من طالب هذا العلم ترشئب  قلوهبم إىل نفحات منه، ويتطلعون إىل 

مل نذكرهم ما كانوا ليهتموا هذا  نْ إليقاهنم بأن كبار العلامء ممن ذكرناهم وم   ؛يعلمهم مبادئه نْ م  

 إال جلاللة قدره، وعظيم أثره، وظهور فائدته. االهتامم العظيم هبذا العلم 

ا إىل القدح يف هؤالء العلامء ا الذين ينكرونه من أصله فسوف يضطرهم هذا املوقف إم  فأم  

فإننا نرى بعض  اولذالتي تقوم عليها القواعد الدينية، ا إىل إنكار العديد من املبادئ وإم   ،األجالء

علم الكالم، ومن ثم  فإهنم يتهمون العلامء العظام الذين بنوا أركان اخلائضني فيام ال يعقلون يتهمون 

 ونفهؤالء سوف يضطر !هذا العلم بأهنم السبب الرئيس يف ختلف األمة اإلسالمية والعربية

إىل اهتامهم بأهنم أخذوا  ونإىل الوقوع يف هؤالء العلامء األجالء وغريهم، وسوف يضطر ااضطرار  

دوا يف اإلسالم ما ليس فيه، وسوف ينسى أن هذا االهتام قد يكون أوىل بأن من الرشق والغرب، وزا

ينسب إليه هو وخاصة يف هذا العرص الذي انحرفت فيه أفئدة الناس إىل إنجازات الغرب الذي 

 يف مصلحة العلم وأهنا مبنية عىل اليقني. منهم بأهنا دائام   يعتقدون ظلام  

م لكنهم يريدون حتديثه أو تقريبه إىل الناس بدفع الناس يعرفون قيمة علم الكال وبعض  

عليهم من  د  ر  ـعجلته إىل مناقشة اإلشكاالت التي طرأت عىل األمة اإلسالمية والتشكيكات التي ت  

ا إىل هذا اهلدف سائرون، ولكن عجلة التجديد املخالفني، فهؤالء نحن نشد  عىل أيدهيم ونقول هلم إن  

اد، ولن تأيت نتيجة جهد واحد يف عرص قد انقطعت فيه السبل، ولكن لن يقوم هبا فرد من األفر

. التجديد احلقيقي سيكون أثره ظاهر    ا نتيجة تراكم اجلهود وتوايل اهلمم عىل محل هذا املهم 

فنحن بحاجة إىل دفع طليعة حاذقة من شباب األمة من ذوي القدرات املتميزة إىل االهتامم 

مني، والتمكن يف علوم الغرب والرشق يف هذا الزمان، حتى يمكن هلم أن أكثر باستيفاء علوم املتقد
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ا كل الغرابة إىل حد  النقض ملا قدمه علامؤنا املتقدمون ينتجوا اجلديد النافع، الذي ال يكون غريب  

األخيار، فنحن نبغي أن نبني ال أن هندم، وال يصح االندفاع نحو الغرب فنستعري منهم كل ما 

أفكار، ألنا قد علمنا منهم بالتجربة القاطعة أهنم أصحاب رصعات فكرية، فكل فرتة يصدرونه من 

 ،ينجزون فيها فكرة فإهنم يصوروهنا عىل أهنا القاطعة التي ستهدم كل ما يليها من أفكار أو فلسفات

 وال يغرت هبذا النمط من الترصفات إال خفيف العلم والعقل.

ىل إنتاجات األمم يف جمال املعرفة، بل إهنم أوىل الناس واملتكلمون ال يأنفون من االطالع ع

غريهم قادر عىل حماكمة اآلراء الكلية، واحلكم عليها بناء عىل  نْ من املسلمني بأن يقوموا بذلك، وم  

من الغرب أو من  امنتج   اقبل أن يستعريوا أمر   اولكنهم يتمهلون كثري   ؟!نقد صحيح وتصور حميط

هم االستداليل، ومع ذلك فإن فعلوه، فإهنم يضعون كل يشء يف موضعه، فال الرشق ليوظفوه يف بنائ

هم، وال يقولون عن القطعي إنه ليس بقطعي ملجرد ءهواأيقولون عن الظني إنه قطعي ملجرد موافقته 

 رغبتهم يف التحبب من املخالفني.

لكي حتظى منه إال لفت األنظار  وقد أكون قد استطردت يف هذا التمهيد الذي ما أردت  

 بتصور أقرب إىل الصحة عن علم الكالم.

 فلنرجع إىل تلخيص الكالم مع الدكتور الذي اندفع بصورة غريبة للرد!
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الصات    يعرب املرزوقي د. أيب الردِّ عّل يف خ 

 رد يف مقال الدكتور املرزوقي. وسنحاول هنا أن نوجز بعض التوجيهات العامة ملا 

يف إشكال عظيم عندما زعم أن علم الكالم هو أهم سبب أدى  لقد وقع الدكتور املرزوقي

ح رص   نذ نشأته وإىل هذا الزمان، فبهذا يكون قد وقع يف ذم  علم  مإىل التخلف عند العرب واملسلمني 

 أكابر العلامء أنه علم أصول الدين، واشتغل فيه علامء األمة اإلسالمية. 

قق عىل يد أهل السنة ااملاتريدية واألشعري، وهبذا يكون قد خلط بني علم الكالم كام حت

ويني وابن فورك والغزايل ومن تبعهام ومشى عىل طريقتها من علامء األمة كالباقالين واجل

وبني علم الكالم اخلاص بكل فرقة من فرق اإلسالميني كاملعتزلة واإلباضية  ،...الخ(والرازي

م  الذم  والزيدية والشيعة والكرامية واملجسمة ونحوهم، وه عىل مجيع هؤالء  ذا يستلزم أنه عم 

وبذلك يعم  ذمه اخللفاء والسالطني الذين دعموا هذه  !!العلامء، وزعم أهنم سبب ختلف األمة

التوجهات والدول اإلسالمية التي رعتها عرب األزمنة واألمكنة، فلك أن تتخيل بعد ذلك ما هو 

 م هم سبب ختلف األمة. القدر الذي يتربأ منه هذا الكاتب، ويزعم أهن

ومن ضمن تعميمه السابق اشتمل موقفه عىل احلكم عىل الغزايل أيب حامد حجة اإلسالم 

بأنه أحد أهم أسباب التخلف احلاصل لألمة، هذا عىل التحقيق، ونحن نعلم أنه زعم أن اإلمام 

من العلم بحيث  اموقف  الغزايل قد ذم  علم الكالم، لكن التحقيق الذي ال ريب فيه أن الغزايل وقف 

 جعله كالدواء الذي ال يتناوله كل إنسان، أو كالطبيب الذي ال حيتاجه إال املريض، ولذلك ذم  

الكالم وتعليمه حتى بعد أن عاد من جولته  م  اشتغال العوام بعلم الكالم، وظل  حيض عىل تعل  

من املنقذ كتابه ارها الغزايل يف الدكتور قد اختلط عليه األمر من بعض عبارات ذك وخلوته، ولعل  

ا العلم عىل سبيل ذتدل  عىل أن علم الكالم ال يبلغه مقصوده، فظن  أن هذا دالٌّ عىل ذمه هلالضالل( 

 الكلية.
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 ناوكذلك فقد ظلم ابن  خلدون ملا زعم أنه يذم  علم الكالم وأنه ال فائدة فيه، وقد بينا يف رد  

عن موقف سائر علامء اإلسالم من  اف ابن خلدون ال خيتلف مطلق  بطالن هذا القول، وأن موق هذا

 أهل السنة األشاعرة، وال عن موقف الغزايل من هذا العلم.

م، واحلقيقة التي ال ريب فيها أن  ابن إليه الكاتب أنه ليس بمتكل   ب  ا ابن تيمية فقد نس  وأم  

مية وطوائف من بعض املجسمة، مع تيمية متكلم عىل طريقة بعض الفرق اإلسالمية، وهم الكرا

 ة وملسات مميزة من عنده. بعض إضافات خاص  

والسبب الذي من أجله زعم الكاتب أن ابن خلدون وابن تيمية فوق الفرق اإلسالمية، أنه 

يعتربمها أصحاب مشاريع نظرية وعملية تقود إىل النهضة عىل حسب تصوره، فلو كانا منتميني إىل 

األشاعرة بالنسبة البن خلدون، ولغريهم كام يف شأن ابن تيمية، لتهافت حكم أفكار سابقة هلام، ك

 الكاتب السابق بكون علم الكالم كله سبب التخلف منذ نشأته وإىل هذا الزمان. 

 .امي  لْ ع   وليس حكام   ،فحكمه عليهام إذن حكم غائيٌّ 

معارضة الفرق  وقد وقع الكاتب يف مغالطات يف شأن ابن تيمية فزعم أنه ال يريد إال

األخرى التي يناقشها وجيادهلا، وأنه ال يريد باألدلة التي يذكرها إال إثبات إمكان ما ينفيه النافون، 

ر األنه إن فعل ذلك ص !!وليس من طريقة ابن تيمية أن يسعى إىل إثبات صفات اهلل تعاىل بالعقل

 ع املذاهب! كيف وهو أعىل منهم وفوق مجي !!مثل غريه من املتكلمني متكلام  

بل يسعى بكل  ،د ما زعم الكاتبوهذه أغلوطة شنيعة صدرت منه، فابن تيمية ليس جمر  

جهده إىل إثبات صفات اهلل تعاىل عىل حسب اعتقاده بالعقل كام بالنقل، وهو يعارض املتكلمني من 

هو إذن عىل قانون ف ،اهلل تعاىل وإلثباته من بعد  بالعقل عناألشاعرة ليحاول إثبات إمكان ما ينفونه 

ل غريه وصاحب مذهب يقع بني املذاهب األخرى، وليس فوق املذاهب كام حيلو ثالدكتور متكلم م

ه له.  ر  ْهم  الكاتب أن يصو  و 
 لـ 
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وقد وقع الكاتب يف مغالطات وهتافتات عديدة يف أثناء نقده، فزعم أن القضية الشخصية ال 

بكلية وال جزئية، وهو وهم من عنده، ووقع يف  تيسيصح أن تكون إحدى مقدمات القياس، ألهنا ل

 (تدعيم املنطقاجتاوزات عديدة يف كيفية فهمه للقضية احلملية املوجبة، والقاعدة التي ذكرناها يف 

من أن املوجبة تستلزم إثبات املوضوع، وزعم أن املحمول قد يثبت قبل املوضوع، وقد يبقى مع عدم 

إال أنه منسوب إىل غريه وحممول عليه،  ال  عنى لتسمية املفهوم حممواملوضوع، مع أنه يعلم أنه ال م

عليه، وزعم غري ذلك من  ل  حممول  مح   وكذلك ال معنى لتسمية األمر أنه موضوع إال أنه موضوع  

الذي هو من أخص  الفنون إليه! فهو خيلط يف  للصواب يف الفن   اترسع جمانب   قداملزاعم التي تبني أنه 

 ت واجلهات التي ذكرها مناطقة اإلسالم، ولذلك مل ينتبه إىل اخللط احلاصل عنده. االعتبارا

م الذي حصل عىل أيدي مناطقة التقد   العديد من وجوهأنه ال يعرف  اوقد ظهر لنا متام  

اإلسالم من املتكلمني وغريهم واإلضافات والتدقيقات التي أضافوها عىل صورة املنطق التي 

ذلك الوهم العالق يف  حييل إىل مناطقة غربيني ويزعم دائام   لذلك فهو دائام  وصلتهم من أرسطو، و

ها قد جتاوزها العلم، ونيس هذا الكاتب أذهان العديدين من أهل هذا الزمان بأن العلوم القديمة كل  

ة عىل ما يتعلق باإلنسان وحقيقته وحقيقة من الصعب أن تظهر علوم جديدة كل اجلد   املحرتم أن  

 املخالفة ملا قرره املتقدمون خاصة ما قرره علامء اإلسالم. ه، بحيث ختالف يف أحكامها كل  فهم

ا ملا قرأت طريقة عالجه ملسألة القضية الشخصية وحماولته الغريبة للزعم وقد تعجبت كثري  

 وهذه بالتبع مساوية للقضية الكلية.  (كيل أنااتساوي عبارة  (أنا كيلاعبارة  بأن  

بل إنه  ،ا أن الكاتب الفاضل ربام يقول بعدم إمكان الربهنة عىل عقائد اإلسالمويظهر لن

من الرشيعة والنقل، وال جمال للربهنة عليها، ويبني ذلك كله عىل عدم تفريقه بني  ايتلقاها تلقي  

 امت بالتواضع. البدهيي واملسل  
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الفرق بني الكيل عند  اام  عىل أنه ال يعرف مت واحلقيقة أن طريقة كالمه يف غري موضع تدل  

التصور الكيل  األشاعرة والكيل عند غريهم، فيتصور أن الكيل موجود يف اخلارج، ويعتقد أن  

بمعنى أنه ال جيوز تغيري تصورنا عن ما يف اخلارج، وكأنه  ،دائام   ااحلاصل يف العقل جيب أن يكون ثابت  

قابل للتكامل، ولذلك ينسب إليهم ما  يعتقد أن العلم عند هؤالء حيصل دفعة واحدة وأنه غري

حوا بنفيه من وجود املاهيات الثابتة يف اخلارج، وينسب إليهم يف أثناء كالمه قوهلم باإلجياب عىل رص  

اهلل تعاىل وأن أفعاله تابعة لثبوت املاهيات يف نفسها، وكل ذلك قد ثبت عند مجاهري األشاعرة نفيه 

 وتكاثرت مناقشاهتم ونقدهم له.

ابن تيمية قائل فقط باالشرتاك اللفظي بني اخلالق واملخلوق، يريد بذلك أن  يزعم أن   وهو

يتوصل إىل طريقة ليربئه من التجسيم والتشبيه، وال يعرف الكاتب الفاضل أن ابن تيمية ال يقول 

 بذلك، بل إنه يتوصل بكل رصاحة من الوضع اللغوي إىل إثبات حقيقة ما يدل عليه اللفظ إىل اهلل

ولذلك يثبت هلل تعاىل احلد  واملقدار ا=القدر( واحلركة ا=النقلة( وحلول احلوادث يف  تعاىل،

بني ما علق بذهنه من ثقافته القديمة من  ط  ل  ولعل الكاتب قد خ  وهذا هو عني التشبيه،  لخ،إذاته...

ة مل تكمل بعد، ومل يعرف ر بابن تيمية، وألن قراءته البن تيميكتب األشاعرة وبني ما جدَّ عليه من تأث  

 !!بعض ما يعتقده هو يف نفسه أو يغلب عّل ظنه أنه ال خيالفه امنها، فقد صار ينسب له آلي   اإال جانب  

عن االشرتاك واحلقيقة أن االشرتاك اللفظي هو حقيقة مذهب األشاعرة، ولذلك ينزهون اهلل تعاىل 

 . يف الوجوديات مع املخلوقات

طلع عليه يعجيب املتوغل يف كالم الدكتور الفاضل يف غري موضع، سوقد ظهر لنا اخللط ال

 القارئ الفاضل بعينه عند قراءته ملا كتبناه.

منه ما زعمه الدكتور من أن البحث يف هذه املسائل ال يقصد منه إال إحياء  ومما استغربت  

ومن أخربك أهيا  !يريد أن هذه املسائل قد ماتت منذ زمان يف صدور الناس !!احلزازات املاضية
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وهل تتصور أن تنسى هذه املذاهب  ؟الباحث عن هنضة األمة أن املسلمني قد نسوا هذه املذاهب

التي عاشت هبا األمة، لقرون عديدة بمجرد أن يكتب كاتب من هنا أو من هناك عبارات شوهاء غري 

أنا أعرف أن من أقول ذلك و ؟مبنية عىل فهم وال عقل كل هذه األصول الراسخة يف قلوب الناس

غري صحيحة، ولكن من األدلة  ال  أصوأصول تلك األفكار املوجودة يف قلوب املسلمني عامة 

كتور الفاضل عن معرفة واقع أمته التي يسعى كام يزعم إىل إحيائها دالواضحة عىل ابتعاد ال

ره أن تلك األفكار قد ماتت.   وإهناضها، تصو 

يف كتابه اجلديد عن مشكلة الدين! وأن العديد  رج قرمجووكم يذكرين ترصحيه هذا بام قاله 

من املفكرين كانوا يتصورون أن األديان قد ماتت يف القرن املايض بام انبعث فيه من احلركات امللحدة 

والقومية واالشرتاكية والعلامنية وغريها، فتفاجأ اجلميع بظهور الكالم عىل األديان والفرق 

 هذا القرن!يف  اقوي   اواملذاهب ظهور  

، بل اد يف قرارات النفوس، ال يكون بتجاهل وجودهوطريقة إصالح ما هو موج إن  

 ا طريقة اإلرهاب واهلجوم واالهتام التي واجهتنا هبا فال تفيد.بشتى الطرق، أم   ابمعاجلته

تدعيم اتأمل القارئ يف طريقته العجيبة يف فهم كالمي عند مناقشتي البن تيمية يف ليو

الذي قرأه منه مل يفهمه عىل وجهه،  م  ْس والق   !الكالم بقية -يظهر كام– ال  ، فهو مل يقرأ أص(املنطق

ل يف كالمه وتأم   يف موضعه، ه  عْ ونسب إيل  ما مل أقل به، بل نسب إىل ابن تيمية ما ال يقول به، فراج  

فقط تعرف ملاذا تعجب  وعند ذاك يف يقع يف تلك املغالطات اهلائلة،من هذا الدكتور ك التزداد تعجب  

 مما قرأه يل، فهو إنام تعجب من الفهم احلاصل له يف ذهنه، ال مما تدل  عليه كلاميت بالفعل.

 ا كالمه عىل الوجود والكامل والرتابط احلاصل بينهام فإنام يبعث عىل االستغراب فقط.وأم  

ونرتك القارئ الكريم  وأما نقده لكالمنا عىل كوجيتو الديكاريت فسنرتك التعليق عليه هنا

 ليتابع ما جرى يف موضعه من نقدنا ملقاله!
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ح الدكتور الفاضل بقوله بالقدم النوعي، وأن كالم اهلل تعاىل فعل  وبعد ذلك كله فقد رص 

  !!من أفعاله، وأن القرآن قديم بالنوع، من جهة وأنه غري قديم بالنوع من جهة أخرى

الربهنة عىل أن علم الكالم ال يفيد الربهان  ،هنا ساذجةوقد حاول بطريقة أقل ما يقال فيها إ

، بل إن ما نثبته بقضاياه نستطيع أن ننفيه، وكأنه ظن  أن كل عبارة ألقاها واحد من الناس امطلق  

وأن هذه  ،حسب اعتقاده لصحتها ولو بدون برهان، فإهنا تصبح صاحلة لتكون مقدمة برهان كذلك

من اإلنسان، ولذلك فإنك تستطيع أن تثبت ما تنفي. فهو يتصور علم   اإرادي   ااملقدمات توضع وضع  

وال نشك أن هذا املوقف صادر عن اعتقاده بأن  ،، هذا أقل ما يمكن أن يقالاساذج   االكالم تصور  

بل هي تؤخذ مسلامت إما من النقل، أو بوضع اإلنسان،  ،قضايا االعتقاد ال يمكن الربهان عليها

 أصل العلامنية املعارصة، وأصل نفي حقية األديان. وهذا مذهب خطري هو

رد  بل ما سعيت إليه إنام هو لفت لأن أخلص مجيع مقاصد هذا ا يف هذه الطليعةوال أريد 

 .  أنظار القراء إىل مقدار املغالطات التي وقع فيها هذا الدكتور الفاضل يف مقالة ال تتعدى صفحات 

تشنيع عليه أو عىل غريه، فإن النقد  عندنا وعىل طريقتنا ال د اله ليس جمر  من هذا كل   واهلدف  

يراد به جمرد التشنيع واالهتام والقدح يف الغايات كام فعل الدكتور، وال اهتام املخالف بأنه متواطئ 

ه به من إعادة الكالم عىل نحو  عىل تدمري اإلسالم وإثارة الفتن الطائفية كام قال، وال غري ذلك مما تفو 

من ذلك  ايـ طليموس وغريه من األفكار التي حصل القطع ببطالهنا، ال نريد من نقدنا له أفلك ب

بل كام فعل، بل غاية ما نريد التنبيه عليه هو رضورة إعادة بناء الفكر املعارص لألمة  ،كله، كام أراد

 يف خاصة–ة اإلسالمية والعربية عىل البحث العلمي اخلايل عن الغايات واألهداف الغائية العملي

لبحث عىل أصول املسائل، وجتريد النظر فيها، وال جيوز ا تسليط حماولة بل ،-املواضيع هذه مثل

عىل غريه باخلطأ، وهو طع لنفسه بالصواب، وللباحث خاصة من كان عىل طريقة الدكتور أن يق
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يم وه وتقيزعم أن العلوم والتصورات إنام هي عملية لتساعد اإلنسان عىل النظر وحتسني معرفت

 أحكامه، فهذا املوقف ال يناسبه القطع كام فعل هو.

ا ندعو اهلل تعاىل أن هيدينا وإياه إىل طريق الصواب، وأن ينزهنا وإياه عن ه فإن  ومع ذلك كل  

د السعي للمشاغبة والتشغيب، واملعارضة والتعريض، وأن جيعلنا يف بحثنا ساعني إىل الوصول جمر  

 منه وكرمه.واب برمحته وإىل الص  

ونصيل ونسلم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه ومن اهتدى 

هبدهيم واستن  بسنتهم إىل يوم الدين، ندعو اهلل تعاىل أن جيعلنا منهم ويغفر لنا خطيئاتنا ويرشدنا إىل 

 أقوم سبيل. 

 واحلمد هلل رب العاملني

 كتبه

 سعيد فودة
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 ن التزييفات واملغالطات التي وقع فيها الدكتور أبو يعرب املرزوقي ولنرشع اآلن يف بيا

 

 موقف د. املرزوقي من علم الكالم

 وجتنيه عّل بعض العلامء

ى الدكتور مقالته باالسم التايل  النكوصاسم 
 1
 (إىل عقلية الفرق الكالمية 

                                                           

 الرجوع من األفضل إىل ما هو نكص عن األمر، معناه رجع عنه، ويكثر استعامهلا يف( 1ا

ف  وتأيت بمعنى أحجم، وانقدع عن اليشء،  دونه يف الفضل، أو من حق إىل باطل، ونكص تعني نك 

ا ثم نكص عىل عقبيه.  تقول: أراد فالن  أمر 

خالصة ما يريده الدكتور بعنوانه هذا أن عقلية املتكلمني هي عقلية رجعية متخل فة، مقارنة 

ة أو احلديثة، وال ندري ما هي العقلية التي يقيس هبا املعارصة، تلك التي يضعها يف بالعقلية املعارص

مقابل عقلية املتكلمني، فلم نر  يف هذا الزمان املعارص من األطياف املختلفة إال عقلية امللحدين، 

ت الشائعة يف واالشرتاكيني والقوميني، والعلامنيني واحلداثيني، واملتفلتني من الدين، هذه هي العقليا

الزمان املعارص. أم هل يريد بالعقلية احلديثة واملعارصة عقلية الذين يعتقدون استحالة الربهان عىل 

 أصول الدين؟!

ا من هذه العقليات واملناهج، فنحن مل نقل يوما هبا، وال نراها أصال  صاحلة حتى إن أراد أيـ 

 ننكص عنها.

زمنة صار يبتعد شيئ ا فشيئ ا عن الطريقة الكالمية التي وربام يريد أن الرأي العام يف هذه األ

يعتربها غري مفيدة، بل سبب ا يف ختل ف األمة! ولذلك فإنه يرى حماولة نرش تلك األفكار واملناهج ولو 

كانت مناهج أهل السنة واجلامعة، حماولة ترمي إىل إعادة التخلف والرجعية الرامية إىل إحياء 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

 زازات والفتن بني الناس!!احلروب الطائفية واحل

ا منهم،  ه واحد  فليقل يل هذا الدكتور الفاضل ماذا فعل املفكرون املعارصون وهو يعترب نفس 

 وما يسمون بمفكري عرص النهضة، يف إعالء أركان الدين، وإعالء شأن األمة؟ 

ثقتها  أنا ال أرى القاسم املشرتك األعظم بينهم إال تشكيك األمة بامضيها وتارخيها، وهز  

بنفسها أمام الغرب الرامي بكل سبيل إىل امتالك مقدراهتا، وإفناء هذا الدين القويم، وحتريفه 

 لرصف األمة عن جادة السبيل.

وال غضاضة إذا قلنا للدكتور الفاضل إنا ال نرى أيـ ـا من املناهج الفكرية املعارصة أو 

لدين القويم، ولذلك فإنا ال نبغي إال إعادة أركان احلديثة، ما يصلح إلقامة هنضة األمة بناء عىل هذا ا

ة تصحو من غفلتها وتصبح قادرة عىل النظر إىل اآلخر  القوة التي اهندمت بابتعادكم عنها، لعل األم 

ا عظيمة عالية من احلضارة  عىل أساس متني بام لدهيا من قواعد ومناهج أقامت عليها رصوح 

عارصين شأن ا أن حييطوا بأجزاء قليلة منها بعد، وهذا ال يستلزم عدم والثقافة مل يبلغ أكثر املفكرين امل

 النظر إىل إنتاج الفكر املعارص وال االستهانة به، وال غض الطرف عنه.
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 : قال د. أبو يعرب

ه الغزايل ومن بعده ابن تيمية وابن خلدون كنت منذ أمد بعيد مقتنعا بام انتهى إلي: متهيدا 

وبأن رضره عىل العقيدة أوال وعىل وحدة األمة ثانيا  ،من أن علم الكالم ال طائل من ورائه علميا

 . (رضر ال يقدر

بارع  يف نسبة األقوال ملن ال  -الدكتور أبو يعرب املرزوقي-يبدو أن كاتب املقال : أقول

ن  اخرتاع العوامل بحسب ما  يقول هبا، وال يظهر يل من سبب  
لذلك إال استغراقه يف خميلته التي ت ـْحس 

 حيبه صاحبها! ولنرشع يف حتليل عبارته هذه ونقدها. 

أما أن  الغزايل يرفض علم الكالم، فام هذا إال وهم يف خميلة الكاتب كام قلنا، ويبدو أنه تأثر 

إما لعدم قدرهتم عىل فهم كالم اإلمام الغزايل : اأيض  بتفسري بعض الكتاب الذين مالوا إىل هذا الرأي 

يف كتاب املنقذ، أو مليلهم إىل مذهب  ال تستوي أركانه يف حال اعرتافهم بعلم الكالم، مثل ابن تيمية 

 عشيق كاتب املقال، وغريه ممن مال إىل طريقة الكشف يف بناء العلوم، وتأييد املذاهب. 

ب عىل أن الغزايل رمحه اهلل قد قال بعدم فائدة علم وكذلك فنحن ال يمكن أن نوافق الكات

الكالم، بل إن غاية ما قاله رمحه اهلل إن  علم الكالم يفي بمراد القوم عىل حسب غايتهم، ومل ينف  

( يبحث عن طريقة جتعله أقرب يف السلوك إىل املنقذ من الضالل، لكنه كان يف اامطلق   انفعه نفي  

إىل  لتحقيق هذه الغاية التي ال نخالفه فيها امله، ومن الطبيعي أن يميلاستحضار اهلل تعاىل يف أع

 طريقة التصوف.

ولو كان كام يزعم العديد من الناس قد نفى مذهب أهل السنة وراء ظهره، ملا تقي د يف 

الناس  عىل التمسك به، وملا رجع  ابه حاض   اتصوفه بأركان هذا املذهب، بل إننا نراه مل يزل متمسك  

 امن سفره، عكف عىل تدريس عني العقائد التي كان يدرسها قبل سفره، وقد بينت هذا األمر بيان  

 (. ملنقذ من الضاللتأمالت كالمية يف ايف ا اكافي  
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وكذلك فإننا ال يمكن أن نوافق الكاتب الفذ  يف زعمه أن ابن خلدون قد أنكر فائدة علم 

وراءه كام زعم الكاتب! بل قال يف  ام ال طائل علمي  إن علم الكال: الكالم، فلم يقل ابن خلدون

يف آحاد الناس وطلبة العلم معتربة، إذ ال حيسن بحامل  -أي علم الكالم-لكن فائدتها: مقدمته

 اهـ.(السن ة اجلهل باحلجج النظرية عىل عقائدها

هنا  ولعل الكاتب مل يفهم كالم ابن خلدون الذي ذكره قبل هذه العبارة، وها نحن نذكره

 لكي نوضحه له.

وعّل اجلملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكالم غري ا: قال ابن خلدون

ونا شأهنم  العهدرضوريٍّ هلذا  ف  عّل طالب العلم، إذ امللحدة قد انقرضوا، واألئمة من أهل السنة ك 

نوا، واألدلة العقلية إنام احتاجوا إليها حني دافعو ا ونرصوا، وأما اآلن فلم يبق  منها إال فيام كتبوا ودوَّ

ه الباري عن الكثري من إهياماته وإطالقاته، ولقد سئل اجلنيد رمحه اهلل، عن قوم مرَّ هبم من  كالم  تنزَّ

قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت : ما هؤالء؟ فقيل: املتكلمني يفيضون فيه، فقال

 اهـ.(ستحيل العيب عيب  نفي  العيب حيث ي: النقِص. فقال

، فهو اوكالم ابن خلدون كام هو واضح، ال يفيد ما فهمه الكاتب! بل يفيد عكسه متام  

–ح بفائدة علم الكالم، إال أنه يقول إن العرص الذي تسكن فيه القلوب عىل العقائد السليمة يرص  

 -!تيمية ابن عاشق الكاتب بذلك وليفرح خلدون، ابن بحسب تيمية ابن عقائد اقطع   هي وليست

 الم.الك بعلم لالشتغال داعي فال

ولعل  الكاتب مل ينتبه إىل تقييد ابن خلدون حلكمه بالعهد والزمان الذي يعيش فيه، 

ونا هذا األمر، فأبادوا البدعة،  والسبب يف ذلك املوقف الذي يقول به ابن خلدون أن  األئمة كف 

 ال كالم تنزه الباري عن كثري من إهياماته. وقمعوا املبتدعة! حتى مل يبق من كالمهم إ
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هذا هو موقف ابن خلدون من علم الكالم، فهل موقفه هذا يغاير موقف سائر أهل السنة؟ 

 وهل خيالف موقف أكابر األشاعرة الذين ينبذهم الكاتب ويفضل عليهم ابن تيمية؟! 

 من علم الكالم يعلم متام   إن العارف بأقل  
ملوقف  الدون موافق متام  أن موقف ابن خ اقدر 

 ، وال نريد اإلتيان باستشهادات عىل ذلك فاألمر أوضح من أن حيتاج للتوضيح.ااألشاعرة عموم  

وراء ما بناه  اويبدو يل أن الكاتب مل يطلع كفاية عىل آراء املتكلمني، أو اندفع متحمس  

 اذ مواقف عجيبة. بخياله، فتغاىض عقل ه عن العديد من احلقائق، وهذا ما دفعه إىل اخت

وأنا أظن  أن هذا الزمان الذي نعيش فيه، مل حتل  بعد اإلشكاالت العديدة التي يوردها 

ل أثرها عن قلوب العديد من عن خمالفي أهل السنة،  ال  امللحدون وخمالفو األديان، فض وملا يز 

عي التفلسف والت مهام   اومل نر  نتاج  املنتمني إىل اإلسالم،  عايل عن علم الكالم يف هذا الشأن، كفاية ملد 

وهذا ما يدعونا إىل القول بأن منع هؤالء للناس عن قراءة علم الكالم سوف يفيض إىل نتائج سيئة 

 عىل الدين نفسه.

ا ابن تيمية، فيحلو للكاتب أن يأيت ببعض العبارات التي ال داعي هلا يف احلوار يف هذا وأم  

الكثري لكي يفهم  ينقصه كام! تيمية ابن يفهم لكي الكثري ينقصه -نال يبدو كام–املقام، إذ إن الكاتب 

 فكر أهل السنة وما قاموا به من جليل أعامهلم. 

، اقد أضحكني جد  تيمية وموقفه من علم الكالم، فا رأي الكاتب العتيد يف ابن أم  

م ايف اإلهليات خلوض ابن تيمية يف علم الكال ال  وتصورت نفيس أمام وهايبٍّ ساذج مل جيد تعلي

–والنبوات والسمعيات( عىل أشد ما يكون من التفصيل، مع علم  هذا الوهايب التيمي بنبذ السلف 

ه كام إن ابن تيمية مل خيض يف علم الكالم : يقول أن إال املساكني، هؤالء أذهان يف -نفسه تيمية ابن أقر 

ر   ر  اإال م ضط  ارعة اخلصوم بطريقتهم التي خاضوا فيها، وإال ملق ا، ومل يتبع طريق االحتجاج إال مضط 

فابن تيمية ال يقول بعلم الكالم، بل ال يقول إال بالكتاب والسنة، فعلم الكالم منبوذ متهم  بشتى 
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، فيستحيل أن يكون ابن تيمية قد خاض  ه  يف مكان عيلٍّ التهم والنقائص عند هؤالء، وابن تيمية منز 

  يف علم الكالم معتقدا فائدته!

من  ا، خلصناه له ولغريه، وهو قريب  جد  هذا هو بالضبط خالصة موقف الدكتور الكاتب

موقف ابن رشد عندما كان يعل ل  بعض  أحكام أرسطو املخالفة للرشيعة، فقد كان يلجأ ألمور 

وتعليالت خمالفة للرشيعة نفسها لكي ينزه أرسطو حمبوبه عن خمالفة مسألة أخرى، فيخرج من مأزق 

 يف نرى فسوف -الدكتور الكاتب كهذا–ى موقف ابن تيمية نع يف مأزق، وهكذا هو شأن من يتبليق

ْث  األخرى كتبه يف أما فقط، هذا مقاله يف وقع مأزق كم  .حرج وال فحد 

فه كام–أن علم الكالم هو  :خالصة الكالم يف ابن تيمية وعلم الكالم  -املتكلمون عر 

، ويكون احلجاج عن العقائد إثباتا وردا وعقلية نقلية القطعية، األدلةب اإليامنية العقائد عن احلجاج

ويدخل يف ذلك املتكلم املبتدع وغري املبتدع، فيدخل يف املتكلم املبتدع نحو  ابن تيمية،  للشبه،

  واملعتزلة والشيعة، ويف غري املبتدع األشاعرة واملاتريدية ومن وافقهم.

هو العلم بالعقائد الدينية عن األدلة  الكالما: فقال: الكالم قال اإلمام التفتازاين يف هتذيب

 .اهـ(اليقينية

بأمور  (لم  ع   والكالم  اا: وقال العالمة العضد يف املواقف مع رشحه للرشيف اجلرجاين

اعىل إثبات العقائد الدينية(  قدرة تامة ،اا عادي  دائمي   أي حيصل مع ذلك العلم حصوال   ه(ع  م   ر  قتد  ـاي  

اودفع الشبه( عنها، فاألول إشارة إىل إثبات املقتيض،  عليها ابإيراد احلجج(  الغري وإلزامه إياهاعىل

 .اهـ(والثاين إىل انتفاء املانع

، ال يمكن بعدما نفهمه أن نقول   ابن أن -منصفني كنا إذا–فعلم الكالم له مفهوم  معني 

 تيمية ابن ألن وذلك وأعدائه، أحبابه من لك،ذ ينفي ممن الرغم عىل متكلم هو بل متكلم، غري تيمية

 باألدلة -واعتقاده فهمه حسب عىل–العقائد اإليامنية املنسوبة للرشيعة اإلسالمية  تأييد يف خاض قد
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 يقال ما كل بل ،احرص   حيرصوها ومل ،اعد   يعدوها ومل األدلة املتكلمون حيدد ومل والنقلية، العقلية

، مل أم احلكم هذا أصح   سواء دليل، عليه أدلة باطلة  منها الكالم فأدلة الكالم، أدلة يف يدخل يصح 

ومنها أدلة صحيحة، وكذلك فإن  املتكلم الذي خيوض يف إقامة األدلة باملعنى السابق عىل عقائد 

من الدين بالرضورة، فإنه يدخل حتت هذا االسم،  اينسبها إىل الرشيعة اإلسالمية مما ال ختالف معلوم  

ْن مل يقرأ كتب  ابن تيمية أص وابن ، فقد حتقق إذن أن ال  تيمية فعل ذلك بال شكٍّ وال ريب إال عند م 

ابن تيمية متكلم، وأن ابن تيمية مل يرفض من الكالم إال ما خالف أدلته التي يقول هبا، ومل يرفض من 

 العقائد والتصورات إال ما خيالف ما قال به هو، وزعم أنه موافق للرشيعة!

كذا فعل املعتزلة والشيعة وسائر املتكلمني من الفرق اإلسالمية من زيدية وخوارج وه

معلومة من الدين بالرضورة، فلم يدخلوا  ال  وإباضية وغريهم، حاشا الباطنية فهؤالء خالفوا أصو

 حتت اسم املتكلم ألهنم مل يتخذوا ال  يف مسمى املتكلم، وحاشا الفالسفة فهؤالء مل يدخلوا أص ال  أص

 يستمدون منه مبادئ يقيمون عليها تصوراهتم للوجود ونحوه، وهكذا.  ال  من الرشيعة أص

والفرق بني املتكلم وغريه ظاهر، وإنام احتجنا إىل ذكره هنا ألن الدكتور الكاتب كام يبدو لنا 

ه ابن  تيمية عن أن يكون متكلام    .قد غفل عنه، أو جتاهله، لينزه حمبوب 

ا الرضر العائد ة من علم الكالم وأمَّ ، فإنام هو تومهات الكاتب وغريه ممن يوافقونه عّل األمَّ

ْم ال  حجة أصليس بيف ذلك، وال يضطرنا جمرد قوله بذلك إىل التسليم له بام قاله، فكالمه  ، ومل يق 

وإن عدتم ا، ا هكذا، فلذلك اكتفينا بإطالق موقفنا إطالق  دليال عىل ذلك الزعم بل أطلقه إطالق  

  .عدنا

وكان ينبغي بالدكتور أن ينظر هل هذا الرضر عاد عىل األمة من أصل مفهوم علم الكالم، 

وهل كالم هؤالء هو السبب  أو من كالم بعض املتكلمني الذين انحرفوا عن جادة الصواب؟
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م  حكمه  الوحيد الذي أنتج ختلف األمة؟ ونحو هذه األسئلة التي كان ال بد  أن ينظر فيها قبل أن يعم 

!  عىل هذا النحو 

ولعلنا إذا طبقنا هذا املعيار عىل الدكتور املرزوقي نفسه لنتج عندنا بالرضورة أنه متكلم 

ا ، فإنه يزعم أنه -هذا برشط أن ال يكون قد قال بمقولة تعترب مناقضة ألصل من أصول الدين- أيض 

من الفالسفة، وحياول  بصورة أو أخرى يدافع عن العقيدة الدينية الصحيحة، وحيارب من يناقضها

د  اأو فيلسوف   نقض آراء املنحرفني عن احلق يف هذا املجال سواء كان هذا املنحرف متكلام   أو جمر 

بصورة أو أخرى حتت اسم الكالم ال مطلق  امفكر، وزعمه أنه يقوم هبذا الفعل، جيعله مندرج  

 هذه من هبا املقطوع بالقواعد -يزعم كام يكون أن ينبغي هكذا أو–الفلسفة، ألنه يقي د  نفسه 

التي وقع فيها املنحرفون، والرد عىل بعض الشبهات التي تؤسس  املفاسد إظهار وحياول الرشيعة،

من الديكة التي ترصخ  املناقضة أصول الدين. وإن صح  أنه متكلم هبذا املعنى، فهذا جيعله ديك  

 الوصف هبذا نقول ال فنحن وإال ريه،تعب نحو عىل هذا–وحتارب ألجل إثبات فحولتها وسيطرهتا 

 حدود عن خارج -أطلقه الذي بإطالقه–، وهذا املوقف ال  وار أصواحل اخلالف ألدب املخالف

 !!اخللق

عنه، أو برضاه يف جمال مل  وعىل كل  األحوال، فإن أبا يعرب املرزوقي يكون قد دخل رغام  

من  اخارجه، ربام ألنه يتصور نفسه أجل  مقام   يكن يريد الدخول فيه، أو حياول قدر استطاعته البقاء

العلامء الذين دخلوا فيه، فمستواه أعىل وأجل  من اإلمام الرازي والت ـْفت ازاين والرشيف اجلرجاين 

عن متكلمي الفرق  ال  والغزايل واجلويني والباقالين، ونحوهم من جهابذة متكلمي أهل السنة، فض

غريهم، وألن مستوى الدكتور املرزوقي أعىل وأجل  من أن يدخل يف األخرى من املعتزلة والشيعة و

هذا املنحدر فقد كان وما يزال حياول أال يلج  فيه، فهو يتكلم بمقتىض الربهان ال اللجاج واخلصام 

واجلدال املنبوذ!! اصورة أخرى ومصداق جديد ملوقف فالسفة قدماء كانوا يف تاريخ اإلسالم كابن 
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 د  م   وابن رشد ونحوهم ممن ينتحلون الفلسفة يعيد إحياءها يف هذا العرص بعض  سينا والفارايب 
ي ع 

 الفلسفة!(.
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 طريقة الكاتب يف عالج اإلشكاالت الفكرية

 

 ولعل جمرد جولة واحدة يف موقع الرازيا: قال د. أبو يعرب
2
واملواقع املجانسة له أو  

ازات املاضية قد أعيدت من جديد مع ما عّل أن كل احلز املضادة من كل املذاهب يكفي دليال  

 .(يصحب ذلك من معارك ديكة مضحكة ومبكية يف آن

                                                           

وقد سجلت انتسايب إليه )من مقالته: ( 1قال الكاتب معلقا هنا يف احلاشية رقم ا( 2ا

ا حتى أمتكن من متابعة بعض ما جيري فيه وغري ه كثري من املواقع املتجادلة معه والرادة عليه من مؤخر 

ا يف تلهية الشباب املسلم عن العلم احلقيقي يف املجاالت الطبيعية  جدل عقيم أعتقد أن دورها مجيع 

واإلنسانية ويف تذكية جذوة احلروب الطائفية أكرب حتى من دعاية األعداء الذين حياربون األمة يف 

 اهـ كالمه.( مبارشة بعد أن قرأت بعض كتابات األستاذ سعيد العلن. وقد سحبت االنتساب

 : وال بد  من التعليق عىل هذا الكالم هنا: أقول

: كان يمكن للدكتور املرزوقي أن يتابع ما يدور يف املنتدى دون أن يسجل فيه، فإن  أوال  

ملشاركة فيه وكتابة املنتدى مقروء ومفتوح حتى ملن مل يسجل، وال يلزم التسجيل إال ملن أراد ا

املواضيع أو التعليقات، فدعواه أن السبب الذي من أجله سجل يف املنتدى هو فقط رغبته يف املتابعة 

ا آخر دفعه إىل االنسحاب ملا يقال فيه، غري كافية، وال بد  أن هناك قصد   ا آخر دفعه للتسجيل، وأمر 

 الذي سنبني قصته قريب ا.

ا يف هدم األمة وتشتيتها ويف : أعتقد أن اعتقاد الثاني ا كاتب أن هذه املواقع هلا أثر أشد أثر 

ا أكرب يعني العلن، يف هلا املحاربني دعاية من أكرب -!لطيف يا–تذكية احلروب الطائفية   من أثر 

ا يف األشاعرة الذين  اعتقادك هذا أكان اإلسالمية! لألمة املحاربني والغربيني واليهود األمريكان أيض 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

ا يف ابن يقومون بالدور نفسه جتاه الفرق اإلسالمية األخرى، أهو رأيك نفسه الذي تعتقده أيض  كانوا 

 تيمية حني حارب األشاعرة، أهذا كان رأيك يف املعتزلة حني كانوا يقومون هبذا الدور..؟

 النظر بغض–: إذا كان ذلك هو رأيك يف هذه املناقشات واملحاورات أقول لك باختصار

 تراجع أن عليك فينبغي ،-الواقع يف العمل يف منه بد   ال فهذا وهنا هنا جتاوزات من هافي حيصل عام

ك، وحتاول أن تقرأ التاريخ اإلسالمي لعلك تعرف أن وجود الفرق واالختالف املعترب كان يف نف س 

 أحوال عديدة ذا فائدة لألمة...

ىل نرشه، بل إىل حماولة وعىل كل األحوال، فنحن ال هندف إىل إبقاء هذا اخلالف وال إ

حرصه قدر املستطاع بناء عىل نظرتنا واعتقادنا باحلل  املعني، هذا مع قناعتنا التامة بأن االختالف لن 

قوة  حسن استثامره طريق  يزول من هذه األمة، ومع قناعتنا بأن هذا االختالف قد يكون إذا أ  

 كام تعتقد!هلم  ال رش   ،خري هلمطريق للمسلمني و

نتعامل مع الواقع بالفعل ونحاول عالجه بام نعتقد أنه ينبغي أن يكون عليه، وال  فنحن

ا إىل  نحاول إمهال مالحظة األمر املتحقق لنعيش يف أحالم العامل املثايل، حتى ال نضطر يوم 

االستيقاظ فجأة ونحن مذعورون من الواقع الذي كنا قد غفلنا عنه، لنرى أنا نتكلم يف مستوى  

 بالفعل له مستوى آخر خمتلف اختالف ا عظيام  عام  نحن فيه. واملوجود

، فينبغي أن نقوهلا هنا برصاحة، ونبني ما حصل بالفعل، ثالث ا: أما أنك انسحبت من املنتدى

فقد سألت أخي وصديقي العزيز األستاذ جالل عن واقعة انتسابك وخروجك من املنتدى، فقال يل 

وكان من رشوط املنتدى أن يسجل الواحد ( اأبو يعرب املرزوقيباختصار: إنك ملا سجلت  باسمك 

ا وصيغة عامة لك ولغريك، يطلب  ا وبصورة آلية متام  باسمه احلقيقي، أرسل إليك برسالة عادية جد 

فيها أن تسجل باسمك احلقيقي، فأبيت  وقلت  له إن هذا هو اسمك، وطلبت عند ذلك االنسحاب. 

ت اخلاصة يب هو السبب الذي دفعك إىل االنسحاب، فأعتقد أن قرار وأما جعلك قراءة بعض املقاال

 ≤ التعليقتابع 
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ونراه من أول مقال له  !لقد رأينا أن الكاتب الدكتور قد انضم إىل رصاع الديكة هذا: أقول

يف هذا الباب يبادر بإلقاء التهم وتوزيعها ووصف املخالف باجلهل وأنه دون املستوى املطلوب، فام 

 و الفرق يا ترى بني هذا الديك اجلديد والديكة التي كانت قد دخلت الرصاع من قبل!ه

ْعد  هذه املعارك عن اجلدل العلمي املفيد ا: قال د. أبو يعرب وحتى يتضح للقارئ ب 

فليتصور ما هو أسوأ من معارك قوم يتكلمون عّل فلك بطليموس
3
اليوم ويتصورون أنفسهم علامء  

 (.سنة مخسامئةمضغون معارف ماتت منذ فلك يف حني أهنم ي

دعوى اأن املعارف الكالمية قد انتهى زماهنا(! صارت شائعة عىل ألسنة احلداثيني : أقول

واملتأثرين بالعلامنية املعارصة من اإلسالميني أو من يزعمون أهنم يدافعون عن أركان الدين، وال 

ى بمجرد إلقائها، ونحن نكتفي بمجرد أراها دعوى تستحق هبذا الطرح أي نقاش، فصاحبها اكتف

زال هلا جدواها يف الزمان املعارص، بل نزعم أن ن العديد من املعارف الكالمية ماإ: رد ها، ونقول

يف  الواقع بيان اخلطأ واالنحرافن يف حتقيق احلق  ويف حتى اآل ال  أكثر ما قاله أهل السنة مازال فعا

 عىل ذلك. امبارش   ال  مثا أقوال الناس، وربام يكون نقاشنا هنا

  

_________________________ 

انسحابك كان االختيار األفضل لك خاصة بعدما رأيناه من مغالطات وهتافتات عديدة قد وقعت  

 فيها. 

 أضحكتني أضحك اهلل سن ك!( 3ا
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ال أريد أن أدخل يف جدل كالمي مع الساعني إىل إحياء حزازات ا: ثم قال د. أبو يعرب

املايض والعودة إىل رصاعات الفرق واملذاهب. لذلك فلن أتكلم يف ما يزعمونه ردودا عقدية عّل 

رسيعا لتحرير موطن  مواقف ابن تيمية العقدية وعّل مواقف من يسموهنم باملجسمة إال كالما

 .(اخلالف ال غري

 : عّل هذا الكالم اأقول تعليق  

لخ، هذا القول إزعمه أن املتكلمني يف هذه املسائل يريدون إحياء حزازات املايض...: ال  أو

أن هذه  اأكرب دليل عىل أن الكاتب الفذ  غري مطلع عىل أحوال األمة اإلسالمية، فهو مل يعرف مطلق  

مل متت قط  من ذهنية وعقلية ونفسية األمة، بل إن  ما حصل فقط  -يسميها حزازاتالتي -املسائل 

هو حماولة تغييبها وعدم االلتفات إليها من قبل أصحاب بعض االجتاهات الذين يظنون غالطني أن 

! وهو جمرد ال  أفضل طريقة ملعاجلة اإلشكاالت املستدعية للخالف هو إمهاهلا وتنايس وجودها أص

بأحوال الناس الذين  مهتام   اأو مفكر   أو متكلام   البي يصعب أن يكون من يقوم به فيلسوف  موقف س

يسعى إلهناضهم كام يزعمه هذا الكاتب، ففي غري كتاب من كتبه جتد لفظ النهضة أو ما يدل عليه... 

عرفة ما هي يف التعرف عىل أحواهلا ويف م امعترب   ابإهناض األمة، لكان قد بذل جهد   ولو كان مهتام  

 ، املسائل التي هيتمون هبا، فإن كانت تلك املسائل إشكاالت حل ها هلم وحاول إقناعهم بذلك احلل 

اوبذل النفس والنفيس يف ذلك، وإن كانت غري ذات بال فكان ينبغي عليه  أن يربهن عىل عدم  أيض 

نْ  ال  فائدهتا يف إهناض األمة، ولكن عليه أو    -تيمية ابن أعني– تلك املسائل جعل كالمه يف أن ينقد م 

 ه يف نظر هذا الكاتب أهم منظر عميل وصاحب أعظم ثورة علمية نظرية.من جعلت التي أعامله أهم  

وحماولة إلصاق هتمة إحياء احلزازات باملتكلمني يف هذه املسائل هو عبارة عن ترصف غري 

، ألنا إن فرضنا بطالن تلك املس ائل، فربام يكون املتكلمون فيها غري متعقل من هذا املفكر الفذ 

 اعميق   اعارفني بام تفيض إليه من إحياء احلزازات، فكان عىل هذا الفيلسوف أو املفكر أن يبذل جهد  
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إن كان -إلثبات بطالن الكالم يف تلك املسائل، فوظيفة الفيلسوف اهلادف للنهضة هو أن يتنزل 

ه ليفهموا عنه وحيملوا فكرته، ال أن يتعاىل عليهم، للناس يف مستوى خطاب -عايل املستوى الفكري  

أو يتحذلق بالكالم املموه اململوء بمجرد اصطالحات ال يستعملها إال هو، فكيف يتواصل معهم 

 ويقيم هنضة عىل مثل هذه الطريقة!

ومن جهة أخرى أمل يبحث الكاتب يف أن االختالف يف هذه املسائل ربام يكون له بعض 

بية، وهل يتصور الكاتب  أن األمة اإلسالمية سيأيت عليها يوم ال توجد فيها مثل هذه اجلوانب اإلجيا

 ؟! ااإلشكاالت واخلالفات مطلق  

، فإن االختالفات الدينية ال  أما نحن فننظر يف الواقع ونحاول إصالحه بام نجد إىل ذلك سبي

ا ليس هو جتاهل وجودها، يف األصول والفروع لن تزال موجودة، والطريق إىل اخلالص من تبعاهت

بل حماولة الدفع بفكر املسلمني إىل أبعد حدٍّ ممكن لكي نخفف من آثار هذه االختالفات إذا كانت 

سيئة، ونحاول استثامر هذه االختالفات الواقعة ال حمالة بصورة نستفيد منها يف التقدم الفكري، 

 وإحياء اهلمة الداعية للعمل لإلسالم.

لتقريب رضورة الكالم يف هذه املسائل التي يرتفع عنها  ال  ب مثاها نحن نرض: اثاني  

ا أن تكون حق  : مقولة التجسيم: الكاتب، فنقول ، وعىل هذا فإما أن يكون الدكتور أبو ال  أو باط اإم 

أن يثبت التجسيم وأن  ال  يعرب املرزوقي قائال بالتجسيم أو غري قائل بالتجسيم، أو ال هيمه أص

، وعىل كل األحوال، فام هو موقف الدكتور أيب يعرب من هذه ال  سألة ال هتمه أصينفيه، يعني امل

أن يبذل جهده إلثباته، وإظهار حقيته أمام من  اورشع   ال  بالتجسم، فيلزمه عق ال  املسألة؟ إن كان قائ

ألصل عقائدي، وكذلك يف حال نفيه للتجسيم، وعىل  ال  ينكره، وإال لكان عدم اهتاممه إمها

، أو يف إثبات التجسيم ال  املني، فيلزمه إما الكالم يف نفي التجسيم، كام قام بذلك األشاعرة مثاالحت

ويلزمه القيام بفعل الكالم ال التعايل عن  ، فيكون عىل احلالني متكلام  ال  كام قام بذلك ابن تيمية مث
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ا إذا كان الكاتب غري  ، ال  مهتم بالتجسيم أصالكالم كام يفعل الفيلسوف املهمل ألصل الدين. وأم 

ا أن يكون حق   يف نفس األمر، فهذا يعني عدم اهتاممه بمقولة احلق،  ال  أو باط امع كون التجسيم إم 

وهذا يستلزم إشكاالت عديدة عىل موقفه كمتكلم أو فيلسوف أو أي موقف آخر يسلم بمقولة 

، وأما إذا كان إمهاله للخوض يف تلك املسألة راجع   ، فهذا إشكال لعدم ا ااحلق  عتقاده بمقولة احلق 

من أصول الدين، من حيث العلم، وأما من حيث العمل،  ال  آخر، وهو يف هذا األمر، يناقض أص

فإنه يكون قد خالف ليس األشاعرة فقط، بل ابن تيمية حمبوبه وأهم عنارص النهضة يف رأي 

ني جتاه هذه املقولة، ومل يتخذ منها املرزوقي، وذلك ألن ابن تيمية كان من املهتمني باختاذ موقف مع

!  ومن غريها موقف الالمبايل كام يفعله الكاتب الفذ 

يف موقف املرزوقي يف تعاليه عن الكالم  اخطري   ال  فيتبني لنا عىل كل التقاليب أن هناك إشكا

 يف نحو هذه املسائل!
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 خوض الدكتور يف علم الكالم

 !مع تعاليه عنه

 

يمكن أن أواصل العزوف عن الكالم مع املتكلمني حتى يف غري  وكانا: قال د. أبو يعرب

لوال أن بعضهم صار يزعم الكالم يف املنطق والفلسفة بام يدل داللة قاطعة  ،كالمهم يف علم الكالم

عّل عدم إدراك طبيعة ما جيري يف املجال وخاصة طبيعة ما حققه ابن تيمية من جتاوز ألسس املنطق 

 (.املنطق الذي يزعمونه كافيا وزيادة يف املعرفة بمناهج املعرفة القديم امليتافيزيقية

ف  أن أكثر املتكلمني  ال  لو راجع الدكتور الفاضل نفسه قلي: أقول ر   -إن مل يكونوا كلهم-لع 

قد اشتغلوا باملنطق، وعرفوا الفلسفة وكانوا بارعني بخالفات الفالسفة ربام أكثر منهم، وهذا عىل مر  

س يف االشتغال من متكلم باملنطق والفلسفة ما يعيبه، وال هو باألمر اجلديد عليهم، وال العصور، فلي

ولكن يبدو لنا أن عذره يف هو باخلارج عن شغلهم بالكالم، بل هو من صميمه، ومن رضوراته. 

ذلك إنام هو جهله بام صارت عليه أبحاث املتكلمني من املتقدمني واملتأخرين، ولعله مل يقرأ علم 

 لكالم إال من خالف قراءات بعض الغربيني واملسترشقني، أو حتببا البن تيمية وصحبه.ا

ا ما علق سائغ الوعليه فنحن ال يظهر لنا وجه  ستغراب األستاذ املرزوقي من ذلك. أم 

بومهه ال بناء عىل قراءة صحيحة من أن املتكلمني قد وقفوا عند حدود منطق أرسطو وكتاباته، ومل 

جهد وراء ذلك، فهذا من تقصريه وعدم إملامه بدراساهتم العقلية واملنطقية، وليسوا هم  يبذلوا أي  

ه.  املسئولني عن ذلك التقصري، فلي ل م نفس 

إىل التكلم والتنزل يف املقام، فهو قد  -كام يزعم-ويتضح لنا يف كالمه هذا أهم سبب دعاه 

 املنطق يعترب وهو املنطق، مسائل يف -أيهر حد   عىل–رأى بعض الناس املتكلمني يزعمون الفهم  

 والدافع الوجوب هذا مصدر أدري ال–ريقة خطابه، فكان من الواجب عليه ط والتفلسف جماله،
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سوء نيتهم فإهنم حياولون فقط : اثاني  عدم فهمهم ملسائل املنطق، : ال  أو إلثبات هلم يتصدى أن -!إليه

مغالطاهتم املقصودة أو غري : اثالث  ا انطفأت أو كادْت، إذكاء الفتنة وإحياء نار يتوهم الكاتب أهن

املقصودة عنده، فهو حلد  اآلن حيتمل عنده أهنا مقصودة، وأهنم عبارة عن حمتالني حيتالون عىل الناس 

قصدا! هذه هي الطريقة التي حياول فيها معاجلة مسألة واقعة من يزعم أن أكرب مهه إهناض األمة، 

ته علينا يف السنني األخرية والقرن األخري من وإذكاء نور الفكر احل !! يا هلول هذه الدعوى وما جر  ر 

أهوال ومصاعب، فام زلنا حتى اآلن نعاين من مواقف وقفها أناس أقل شأنا من أن يذكروا ومع 

ذلك فقد كانوا يزعمون أهنم العامل الرئيس يف إحياء األمة... نرجو أال يكون الدكتور املرزوقي 

 آخر منهم! اواحد  

، ومدى !املناهج الصحيحةواملنطق يف سوف يتبني لنا مدى حذق الدكتور الكاتب : أقول

التزامه بالنقد الصحيح خاصة يف مسائل املنطق التي يعتربها ألصق يشء من هذا الكالم كله بنفسه 

 واختصاصه!

 وما املجال، هذا يف تيمية ابن أحدثه بام معرفتي عن -الدكتور الكاتب أهيا–وأما ما ذكرت ه 

يف احلكم، ولعل ك ترى ذلك بنفسك،  ان مترسع  تكو أال فأرجو احلقل، هذا يف دراسات من يطرأ

 فتمهل قليال!

 وما دعاين إىل ذلك هو اطالعي بمجرد الصدفةا: ثم قال د. أبو يعرب
4
 األستاذعّل كتاب  

منطقية وقع فيها ابن تيمية. وما  فودة بعنوان تدعيم املنطق وما جاء فيه من نقد ملا يزعمه أخطاء

سأحاول مناقشته هبدوء تام هو ما جاء يف هذا الكتاب من مزاعم حول أخطاء منطقية وجدها يف 

                                                           

نا يف امللحق األ( 4ا  ول.انظر تعليقنا عىل ما قاله يف هامش مقالته هنا، يف آخر رد 
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تفصيل اإلمجال فيام جيب من صفات الكامل، والفصل فيام اتفق عليه وما اختلف فيه أهل ) :رسالته

  (النقلية فيهاامللل والنحل واملذاهب منها باختالف الدالئل العقلية و
5
. 

وقبل الرشوع يف فحٍص دقيق رغم اعتامده عّل السرب الرسيع هلذه الدعوى أريد أن أنبه إىل 

 : أمرين ال هيملهام إال من كان غري منصف يف املناظرة حول فكر ابن تيمية املنطقي

مي ال أحد يزعم أن ابن تيمية معصوم ناهيك عنه هو. فليس مثله يف التواضع العل :ال  فأو

 .(ا نفسه دائام جمرد جمتهد يصيب وخيطئواألمانة يف عرض آراء خصومه معترب  

–ال شك  يف أن هذا ترصيح لطيف منك يا دكتور، فاحلمد هلل أنك رصحت : أقول

 معصوم، غري تيمية ابن بأن -املحال   باقي إىل لوازمه ترسي أن أرجو الذي املحل   هذا يف إلنصافك

هذه  عىل تطبيقك يكون أن أرجو أعني العيون، يف لرماد ذرٍّ  جمرد ترصيحال هذا يكون أال ونرجو

 ...!اعليه عملي   االدعوى مربهن  

أما هذه األوصاف التي تضفيها عىل ابن تيمية، فاسمح لنا أن نخالفك فيها إىل حدٍّ ما، فقد 

ساليب اجلدال ثبت لنا أنه يقرتف خالف ذلك يف استدالله ونقله آلراء خصومه، ومتوهيه عليهم بأ

بصورة مكشوفة، وإغراقه يف استعامل أساليب اجلدل املذموم. وأما أنه متواضع فإن كتبه وترصفاته 

مع أكابر العلامء تثبت خالف ذلك يف العديد من املواضع وخاصة املواضع التي تليق بمجال 

ن بعد  أن تنسب كالمنا... ولكنك كام قلت  لك حتب أن خترتع صورة حتبها يف ومهك لكي تستطيع م

 هلا األحكام املرضية لذاتك.

ه يف فهل كان ابن تيمية يا ت  دعوى خطرية،  يالفقرة فهآخر هذه أما دعواك يف  رى يعترب نفس 

جمال العقائد وبحثه مع الفرق املخالفة جمرد جمتهد ربام خيطئ وربام يصيب كام حيلو للكاتب املحرتم أن 

                                                           

 .191، ص2م،جملد 1983-هـ 1403طبعة دار الكتب العلمية عام ( 5ا
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، وحكم عىل ابن تيمية ال بحسب ما ال  كتور لو راجع نفسه قليأنا أجزم أن الكاتب الد يصوره....!

 ايراه هو يف نفسه يف هذا املجال، لغري  حكمه عليه، فابن تيمية من أبعد الناس عن أن يكون معتقد  

 احتامل خطأه يف جمال علم التوحيد وخمالفاته ملن خالفهم.
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 دفاع الكاتب عن ابن تيمية

 وهتافته يف ذلك

 

 ومن ثم فليس من شك يف وجود أخطاء يف أعامل ابن تيمية): يعربقال د. أبو 
6

. لذلك 

فلست أكتب ألدافع عن رأي معني من العقائد التي تنسب إىل ابن تيمية مبارشة أو بتوسط الوهابية 

 أقل قراءات فكره فهام ومطابقة ملقاصده. هي التي

ة بل هو يؤكد أن املنطق القديم مل ينف ابن تيمية صحة الصورة املنطقية بصورة مرسل: وثانيا

ال غبار عليه من حيث الصورة برشط القبول بأسسه امليتافيزيقية. وهو أمر يبدو يل أنه مل يدر بخلد 

األستاذ فودة وال خاصة كل املتعاملني الذي يتبادلون التكفري والتسخيف عّل أسس واهية من هذا 

 .(النوع من الكالم

، (تدعيم املنطق)هيا الكاتب املحرتم، يف بعض مواضع كتاب لقد نبهت  عىل ذلك يا أ: أقول

، ثم ما ملكت   ال  قلي االذي أجزم أنك مل تقرأ منه إال قدر   كام سيتضح لك ولغريك من القراء فيام بعد 

                                                           

مجيل، ذكرتني بمقولة أحد األساتذة يف إحدى اجلامعات العربية ملا سئل عن ابن تيمية ( 6ا

ما رأيه فيه، فلم يملك إال أن يقول: هو إنسان خيطئ ويصيب ! وهذا ال ينبئ إال عن نوع إفالس 

 فكري وضعف علمي.

نا بعبقرية ابن تيمية فهال وضحت لقرائك ما هي بعض أخطائه لكي ال ت  ـفعر   وبعد أن

ْن يغرت هبم بحكمك عليه أنه صاحب أعظم ثورة علمية يف تاريخ اإلسالم،  يقعوا فيها بعد اغرتار م 

 وأن النهضة جيب أن تربز ملعات أفكاره وإشعاعات أنظاره.
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إال أن تقوم بمحاولة الرد عليه، وكالم ك هنا يوهم القراء أنني نسبت البن تيمية أنه ينقض الصورة 

 ، وهذا إهيام غري الئق. املنطقية مطلقا  

ع يبدو واضح   عليك يا دكتور، والترسع قد جير  عىل الواحد إشكاالت هو يف غنى  االترس 

 عنها.

رأي ابن تيمية وأهم  العلمت أنني قد وضحت متام   (تدعيم املنطقاولو قرأت  كتاب 

ليس عىل إطالقه كام  اجلهات التي اعتمد عليها يف حماولة نقضه للمنطق، وكالمك الذي تذكره هنا

ألنه  ابصورة مغالطية وأحيان   اسيتضح لك، بل إن ابن تيمية عارض بعض املقوالت املنطقية، أحيان  

 ال  العتقاده ببطالهنا يف نفس األمر، فموقف  ابن تيمية ليس قو اقد بجدواها وفائدهتا، وأحيان  تال يع

يقية، فقد تكلم عليها علامء الكالم، وبينوا أهنا واحد يف مجيع املسائل املنطقية. وأما األسس امليتافيز

بعد قراءتكم ذلك يف  -من مفكري هذا العرص!-ليست من مسائل املنطق قبل أن تتبني لك ولغريك 

 كتب الغربيني.
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 تعليل الكاتب ملوقف ابن تيمية من املنطق والكالم!

 ومناقشته يف ذلك

 

لكثري هو بيت القصيد. وهو رشط مل وهذا الرشط الذي يغفل عنه اا: قال د. أبو يعرب

يفهمه جل املعلقني عّل فكره املنطقي وعّل رده الكالم والفلسفة والتصوف التي تنبني مجيعها عّل 

امليتافيزيقية  هفهو ال يرد عّل املنطق من حيث هو جمرد آلة بل هو يبحث يف أسانيد: هذا الرشط

 .(وثمراته العقدية

انحن نعلم وغرينا يعلم : لك فأقول ،ابيت   شعرال من -دكتور يا–أزيدك : قلت   أن اهلم   أيض 

األكرب البن تيمية كان يف العقيدة التي يعتقدها، وهي التي دفعته ملعارضة ما عارضه يف املنطق 

واملجاز ويف خمالفاته لطرق االستدالل التي خالف فيها غريه من املتكلمني سواء يف حدوث العامل أو 

ىل أو يف النبوات والسمعيات، وهي كانت املؤثرة عىل فكره بصورة عظيمة، وهذا أمر يف أفعال اهلل تعا

ممن ناقش ابن تيمية أو  امشهور معروف، لسنا واهلل بحاجة ألحد لكي يذكرنا به، وال أعتقد أن  أحد  

 ريبوالغ! إليه تشري ما ذهنه عن عزب قد -له اخمالف   أو كان اموافق  –دخل يف حتليل نتاجه الفكري 

ا واضحة أشد  الوضوح! ال أدري  الفكرة، هذه إىل يلتفت مل الباحثني من غريك أن   تعتقد أنك مع أهن 

 ملاذا، ولعلك تعتقد يف نفسك أنك أنت من اكتشف هذا األصل الذي يسري عليه ابن تيمية يف كتاباته

 جعة هادئة مع نفسك.ويف حركته الفكرية، فإن يكن األمر كذلك فأنت يف إشكال وحتتاج إىل مرا

ومع ذلك، فإن ابن تيمية قد وقع يف هتافتات يف مناقشاته للمنطق وإلزاماته للمناطقة بام ال 

 يلزمهم كام وضحت بعض ذلك يف الكتاب املذكور.
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ألنه لو فعل  وأقول ردَّ الكالم  والفلسفة والتصوف ال الرد  عليهاا: ثم قال د. أبو يعرب

ويتفلسف ويتصوف مثل املردود عليهم بنفس القواعد الشارطة ملا بنوا  لكان ذلك يعني أنه يتكلم

  .(عليه أعامهلم

لقد تبني لك من التحليل السابق أن ابن تيمية وإن عارض بعض املتكلمني إال أنه : أقول

من كالم املجسمة  اإنه وإن رد  كالم املعتزلة واألشاعرة وغريهم، إال أنه نرص كثري  : متكلم، ونقول

امية وغريهم، ولوال ذلك ملا احتاج إىل استقراء آرائهم واالستشهاد بأقواهلم، ولو متعنت يف وا لكر 

حصيلة كالم ابن تيمية لعرفت أنه عبارة عن مذهب آخر كان ابن تيمية حياول قدر ما يستطيع أن 

. فالبن تيمية رأي إال متكلم آخر يدافع عام يعتقده احلق   ايقيم أركانه وهيدم معاقد غريه، فام هو إذ  

خاص يف أفعال اهلل تعاىل ويف حقيقة ذاته ويف صفاته ويف أفعال البرش ويف النبوات ويف السمعيات، 

عىل  بل له رأي خاص يف طريقة االستدالل ويف طريق العلم باألشياء، وهذا ما جيعل منه متكلام  

 الرغم ممن حياول منع ذلك. 

، وهذا يستدعي منه بذل جهد ويبدو يل أن  مفهوم الكالم عند الد كتور الراد  غري واضح بعد 

أعظم مما بذله، وأنا أعلم عظيم جهده الذي بذله يف هذا املجال، ولكنه ال أحد من البرش بكامل، 

 واإلنسان ما يزال يتعلم وفوق كل ذي علم عليم.

تبعها وقد خييل يل أن الدكتور حيسب أن علم الكالم حمصور بأدلة معينة وطرق خاصة ا

وهذا تصور ساذج لعلم  !الغزايل أو األشعري أو الرازي، فمن خالفهم فيها فقد خالف أصل الكالم

وحماوالت متعددة من املتكلمني الستدراك ما فات عىل  ال  ولو كان األمر كذلك ملا رأينا جد !الكالم

سنة آراء خاصة يف بعض املتقدمني من األدلة العقلية والنقلية، وملا كان لبعض املتكلمني من أهل ال

 املسائل، وهذا كله مل خيرجهم من علم الكالم. 
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مل يرد  ابن تيمية أصل الكالم وال أصل التصوف، وقد وافق العديد من الفالسفة يف : أقول

بعض آرائهم ملا كانت هذه اآلراء تساعده يف تدعيم موقفه العقدي، فوافق الفيلسوف اليهودي 

قالوا إنه أسلم من بعد، ووافق الفيلسوف األرسطي املحض  ابن رشد  ، وإناملعترب  األصل صاحب 

امية ومن  ايف أفعال اهلل تعاىل ويف قوله ظاهر   باجلهة، ويف بعض آرائه األخرى، ووافق متكلمي الكر 

مالوا إىل التجسيم نحو أيب يعىل وابن الزاغوين وابن اهليصم والدارمي صاحب الرد عىل برش 

ممن يكثر من ذكر أسامئهم يف كتابه، وموافقاته هذه تبني لك أهيا الكاتب كم كان املرييس، وغريهم 

ابآراء هؤالء، ويبني لك  ابن تيمية مهتام   كم أنت بعيد عن منهج هذا الرجل الذي تعتربه أساس  أيض 

 النهضة التي تنتظرها.

خالف فلسفة ابن ليوافق كالم الكرامية واملجسمة، و ال  فابن تيمية خالف كالم األشاعرة مث

سينا ليوافق فلسفة ابن رشد وأيب الربكات يف بعض ما قالوه، وهكذا، وال بد  هنا من أن نميز بني 

وبني ما ينتج هبذا الفعل من آراء معينة يتميز هبا  -التفلسف-الفلسفة كفعل مرشوط برشوط معينة

 أراك وال ،-الفعيل باملعنى الفلسفة من احلاصل–كل فيلسوف عن غريه أي الفلسفة باملعنى االسمي 

بني األمرين، فقلت  يف صدد   بعض مقاالتك من عدم التمييزيف منه نفسك أنت حذرت   فيام اواقع   إال

واستعامله يف إسالم بعض احلركات ا: دة من فكر ابن تيمية يف النهضةلعوائق العارضة لالستفاا بيان

التيمي مطبقة إياه يف عالقتها بمن يقدم نفسه املعارضة التي اقترصت عىل الوجه السلبي من الفكر 

ظنَّا ممثال للفكر الفلسفي يف عرصنا بعنوان العلامنية الوضعية النظرية والعلامنية العملية أو املاركسية، 

منهم أن املوقف املرفوض من القيم الدينية علته الفكر الفلسفي بإطالق وليس خيارات فلسفية 

من ذاك لكونه أعادنا إىل الفصام احلضاري واحلرب األهلية اللذين  . وهذا االستعامل أخطربعينها

فكر ابن تيمية د. أبو يعرب املرزوقي،  انظر مقالةا اهـ(يف القرون الوسطى أجهزا عىل هنضتنا األوىل

 ابن بأن امومه   قولك أطلقت -...النكوص مقال يف أي- هنا فأنت ،(أبعاده الفلسفية: اإلصالحي

ابن تيمية قد رد   بأن القول وأطلقت معينة، لفلسفة اراد   يكن ومل ،امطلق   الفلسفة رفض إنام تيمية
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 امن الكالم وكذلك أطلقت القول  يف التصوف، وما أراك إال ناقض   اخاص   اال نتاج   االكالم  مطلق  

 غزل ك الذي غزلت، وفكرك الذي رسمت  ورتبت. 

قواعد الشارطة إن كانت تؤلف ماهية الكالم أن هذه التي سميتها بال: وخالصة ما يقال هنا

والفلسفة والتصوف، فاحلاصل أن ابن تيمية قد عارض جوهر الكالم والفلسفة والتصوف، وإن 

فابن تيمية مل يفعل إال أن عارضها بام يقابلها، ولكن يف  ،كانت متثل أحد ما يصدق عليه تلك العلوم

الم أو الفلسفة أو التصوف، فهو إذن متكلم وله الوقت نفسه يدخل معها يف املجال نفسه أي الك

مذهب كالمي خاص به، أو فيلسوف له مذهب فلسفي خاص، أو صويف له مذهب صويف خاص، 

وهذه الصورة التي تلزم الكاتب هنا هي عينها التي حياول بشتى الطرق اهلرب منها، فهو حياول أن 

 ملذهب ينتميان ال أهنام يعني املذاهب، مجيع من أعىل -زعمه عىل خلدون ابن وكذا–جيعل ابن تيمية 

 .معني

وال تظن  أهيا القارئ أن ذلك من أيب يعرب تنزيه هلام، بل هو تنزيه لنفسه، فامذا يكون موقفه 

إذا كان يستمد منهام أهم األصول إلقامة هنضة حديثة، وهو يعتقد أهنام يقيامن فكرهيام عىل مذاهب 

لقول هبا غريمها من أهل اإلسالم، فابن  تيمية يقيم رؤيته عىل مذهب راسخة عندمها قد سبقهام إىل ا

التجسيم بتوفيقية خاصة مبتكرة من عنده وله ملساته اخلاصة عليه، وأما ابن خلدون فإنه أقام نظريته 

عىل أصول راسخة من مذهب األشاعرة كام ال خيفى عىل املنصف! ال املتعنت املكابر، وهذا هو 

 جله قال إهنام فوق املذاهب والفرق.السبب الذي من أ

ينتبه القارئ املحرتم إىل أن  الدكتور املرزوقي قد رت ب يف الفقرة التي اقتبسناها من وحبذا لو 

األهلية عىل إنكار أصل التفلسف والوقوف منه موقف الرفض، وقارن بني  مقالته املذكورة احلروب  

ية التي مل تفهم حقيقة فكر هذا الرجل، وبني ذلك املوقف الذي وقفته بعض االجتاهات التيم

األسباب التي نتجت عنها حروب أهلية وفصام حضاري أجهزت عىل هنضتنا يف القرون الوسطى. 
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اوال أدري مل عرب  عن ا باصطالح القرون الوسطى، ومفهوم الوسطى هنا مفهوم اعتباري مأخوذ من 

ة بالوسطى، ومن املعلوم أن هذه التسمية إنام وسمت قرون أوىل وقرون ثانية وقرون بينهام هي املسام

هبا مرحلة معينة من مراحل الغرب فهي مرحلة بني مرحلة الظالم التي كان الغرب يعيش فيها، وبني 

، فسموا املرحلة التي بينهام بالقرون امرحلة التقدم الفكري والعلمي التي عرب إليها الغربيون حديث  

فإن املسلمني مل خيرجوا حسب تصور املرزوقي من مرحلة التخلف الوسطى، وحسب ما هو معلوم 

الفكر حتى اآلن، فال يوجد قرون وسطى بالنسبة للمسلمني إذن، إال إذا كان املرزوقي يعترب املعيار 

الذي يقيس فيه التطور احلضاري للمسلمني واملرجع هو احلضارة األوروبية والغربية بصورة عامة، 

 لفيات التي تتحكم بعقلية املرزوقي كام هو ظاهر(. وهذا يكشف عن بعض اخل

عن  اأما التصوف الذي زعمت أن ابن تيمية خيالفه، فإنه مل خيالف إال ما كان يعتقده انحراف  

الرشيعة من التصوف، وإنام ناقش أكثر ما ناقش تصوف القائلني بالوحدة، ومن بنى بعض قواعد 

كاإلمام القشريي وإن مل يقل بالوحدة. وأعتقد  -ابن  تيميةخيالفها - التصوف عىل آراء مذهبية خاصة

أن بيان موقف ابن تيمية من التصوف ال يليق أن يكون هنا، وعىل كل حال، فلو خالف ابن تيمية 

أصل التصوف فلن نلتفت إليه كام لو خالف أصل علم الكالم ومفهومه فلن نلتفت إليه وال إىل غريه 

 سفة برشوطها فلنا موقف آخر منها.ممن يكرر ما قاله. أما الفل
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 .(أن املنطق جمرد آلة تعصم الذهن من اخلطأ اظن  ا: كالمه السابق ثم قال د. أبو يعرب متمام  

ا عن علم معني يفيد كميزان لغريه من العلوم،  ال  املنطق أص: أقول أو هو فن هو عبارة إم 

وقد بحثها ، واملسألة معلومة مشهورة، تلفنيباعتبارين خم اصدقهام مع   وآلة معينة، والوصفان يمكن

ومل تكن غائبة عن ذهن أساتذة املنطق منذ القدم إىل هذه العصور التي ظهرت  أنت فيها يا دكتور، 

يف بداياته بآراء الفالسفة وطريقتهم  امتقدمي املناطقة وال حتى عن الفقهاء، فقد كان املنطق خملوط  

موضوعه ورشوطه، كل مدرسة بحسب نظرهتا، ولكن املنطق ملا اخلاصة يف توضيحه وبيان مسائله و

ترجم يف عهد اإلسالم توالت عليه جهود مناطقة اإلسالم وخلصته من شوائب الفلسفة التي ختالف 

، ولذلك تغريت النظرة املعتربة إىل املنطق من التحريم يف بعض األزمنة إىل اجلواز ال  اإلسالم أص

نة غريها، وذلك بحسب وضوح هذه الفكرة، فاختالط املنطق األرسطي واحلض  عىل تعل مه يف أزم

مناطقة  ن ذهن متقدميواألبيقوري بالفلسفة اخلاصة لكل منهام، وكذلك غريمها، مل تكن غائبة ع

 اإلسالم، كام يظن  هذا الكاتب املحرتم.

ها يف ولذلك مل يعد املناطقة يدرسون كتب أرسطو املنطقية التي ما زلتم تعتمدون علي

الصوري، غافلني عن إلعطاء صورة ما عن ما تسمونه باملنطق  تدريسكم األكاديمي يف اجلامعات،

وما زلتم تواجهون  ة اإلسالم، ملتفتني فقط إىل بحوث الغربيني من املعارصين،ما بحثه مناطق

ة التي ألفوها، إشكاالت جتدوهنا فيها، قد ختلص منها مناطقة اإلسالم كام بينوا ذلك يف كتبهم املنطقي

ثر الناس غيبة عن اجلهود التي قام هبا مناطقة أك من -الكاتب الدكتور حرضة مثل أقصد–ولكنكم 

اإلسالم، وإال العتمدتم يف تدريسكم املنطق عىل بعض الكتب املهمة التي أل فها مناطقة األشاعرة 

م أمهلوها، ورجعوا إىل مزاولة وهي عديدة ال أظن  أن أسامءها غائبة عن ذهن الدكتور وغريه، ولكنه

إال نسخ وترمجة كتب أرسطو،  اكتب أرسطو املنطقية، وظنوا أن مناطقة اإلسالم مل يفعلوا شيئ  

ولذلك فإهنم ما زالوا يظنون أن اإلشكاالت امليتافيزيقية وغريها مما جيدونه يف كتب أرسطو املنطقية 
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صري كبري من هؤالء الدارسني والباحثني عن هي بعينها موجودة يف كتب مناطقة اإلسالم! وهذا تق

 سبيل النهضة.

وأنا ال أمهل جانب بعض الدارسني املعارصين الذين اهتموا بإظهار بعض جوانب التمي ز 

التي جاء هبا مناطقة اإلسالم، ولكن هذا النمط من الدراسات مل يكتب له النجاح يف ظل انتشار 

 هذا الباب. االعتامد عىل كتب اليونان والغربيني يف

 ابذلوا جهود   -مناطقة األشاعرة وخاصة–والبد  من القول اآلن، أن مناطقة اإلسالم 

اإلمام  عظيمة يف جعل املنطق بصورة علم  آيلٍّ حمض ال عالقة له بعقيدة معينة وال غريها، ولذلك فإن  

وحمك  النظر، وكل هذه  عديدة يف املنطق سمى املنطق فيها باملعيار وامليزان اف كتب  الغزايل قد أل  

األسامء تدل عىل االعتبار الذي للمنطق عند اإلمام الغزايل، وهذا املعيار أو العلم امليزان هو املعايري 

، اواملوازين التي يتباهى الكاتب الفذ  بأن ابن تيمية قد اعترب املنطق هبا، كام سوف يأيت يف كالمه قريب  

هذه النظرة للمنطق مل يقل هبا  تزن هبا األشياء، وكأن   انطق إال ميزان  فهو يزعم أن ابن تيمية مل يعترب امل

اإال ابن تيمية، واحلقيقة أن ابن تيمية عالة عىل مناطقة األشاعرة يف ذلك ويف أمور عديدة  . ولكن أيض 

ها، قد غابت عن عيني ة عنده وميزانـ  م بابن تيمية معيار  النهضة املرجو  يدة نصوص عد هالكاتب املغر 

بل لغريه من األشاعرة الذين حياول املؤلف أن يبتعد عن  ،تثبت الفضل ال البن تيمية يف هذا املجال

ذكر أي فضل هلم هنا ويف العديد من كتبه قدر ما يطيق، ولن يطيق أن حيجب أنوار علومهم 

 .فإن ذلك ال يطيقه الدكتور كام مل يقدر عليه ابن تيمية من قبل   ،وجهودهم التي بذلوها
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تيمية كام يعلم ذلك أي مطلع عّل أعامله ولو سطحيا يقبل  فابن  ا: ثم قال د. أبو يعرب

باخلوارزمية الصورية البسيطة للمنطق األرسطي )وهي اآلن جزء ضئيل من علم املنطق خاصة وعلم 

كان علام بحق أنساق بناء النامذج الرمزية عامة( لكنه ينفي أن تكون قابلة للتطبيق املبدع يف العلم إذا 

يدرس املوجود الفعيل يف األعيان رغم كوهنا قابلة للتطبيق يف جدل املناظرات الفاحص لنوع حمدود 

من الفرضيات الذهنية إذا اقترص الكالم عّل الصورة دون املطابقة مع املادة، ألن املطابقة مسألة أخرى 

 يتمكن من الرشوع فيه تقتيض منطقا من جنس خمتلف أشار إىل رضورة إجياده حتى وإن مل
7

.) 

بالدفاع عن املنطق األرسطي بالصورة  اعىل أننا ال هنتم كثري   ابتداءال بد  من التنبيه : أقول

التي وضعه عليها أرسطو، من حيث املسائل وطريقة العرض التي ذكرها، مع رشوطه وتقييداته 

بل إننا نلتفت إىل املنطق عىل صورته ليها عىل يد تالميذه ورشاحه، إوال الصورة التي انتهى اخلاصة، 

التي انتهى إليها بعدما أضاف إليه مناطقة اإلسالم العديد من األمور والتفاصيل والتقييدات التي مل 

وإن يذكرها أرسطو، فاملنطق اإلسالمي هو ما هنتم به، وليس هو صورة مطابقة ملا وضعه أرسطو. 

، وال ال  خلطوا ما بني املذاهب املنطقية غفلة منهم، أو جهظن  العديد من الباحثني أن اإلسالميني قد 

ولعدم قدرة العديد من املعارصين عىل إدراك هذه احلقيقة، ندري أهيم أحق بوصف اجلهل والغفلة! 

                                                           

نطق املادي، وهو األسس التي نتمكن هبا من يشري الكاتب هنا إىل ما يسميه البعض بامل( 7ا

معرفة التطابق بني القضايا العلمية القائمة يف األذهان والعقول املعرب عنها بالكالم والرسوم، وبني 

 العامل اخلارجي.

علام بأنني قد تكلمت عن هذه املسألة أو طرف منها كام يراها ابن تيمية يف كتاب تدعيم 

 اته التي يطرحها عىل املنطق من هذه اجلهة غري واردة أصال .املنطق، وبينت أن اعرتاض

وربام يريد أيضا حتليل الطرق املنطقية بناء عىل النظرة املادية التجريبية ألن الدكتور مغرم كام 

 يبدو بالطريقة الوضعية.
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النغالق أذهاهنم عىل ما يقرره الغربيون، فإهنم يستغربون إن رأوا عند مناطقة اإلسالم بعض األمور 

، أو عند غريهم، فرتاهم ال  بل كانت منترشة ومشهورة عند املنطق الرواقي مث التي مل يقل هبا أرسطو

حمتارين يف تعليل كيف دخلت هذه العنارص إىل اإلسالميني، وكأن اإلسالميني عندهم جيب أن 

ألرسطو أو لغري أرسطو، ومل يكادوا يدركون أن اإلسالميني من مناطقة  ايكونوا مقل دين متام  

أبدعوا إبداعات عديدة يف املجال املعريف والفلسفي ومل تتوقف مسائلهم عىل  وأصوليني وغريهم

 تلك املسائل التي تكلم يف أرسطو وفالسفة اليونان.

وقد نص  مناطقة اإلسالم عىل أن املنطق كغريه من العلوم منه ما هو نظري ومنه ما بدهيي، 

، بل إن أعامل بعض املناطقة يف ال  اطقة فعاوجمال العمل يف القسم النظري منه ما زال حتى أواخر املن

 جلهود التي أصلها املتقدمون. ال  العرص احلديث تعد  إكام

لكنه ينفي أن تكون قابلة للتطبيق املبدع يف العلم إذا كان علام بحق يدرس ا: وقول الدكتور

 (املوجود الفعيل يف األعيان

عيار للفكر، وميزان له، ومل يقولوا إن لقد نص  املناطقة عىل أن املنطق عبارة عن م: أقول

األعامل اخلارجية والترصف بالوجود اخلارجي متوقف متاما ال يتم  إال بالقواعد املنطقية نفسها، بل 

رصحوا إن ميزان العمل هو غري ميزان العلم والنظر، وليس بالرضورة إذا كانا متغايرين أن يكونا 

النظري، ومنه القواعد املنطقية، فإن القوانني العملية  متناقضني، ولذلك بنوا العمل عىل العلم

معلومة أيضا، ومن هذه اجلهة، فللمنطق مدخلية عليها. وبناء عىل ذلك، فال جمال لتساؤل الكاتب 

ائدته ظاهرة، أال ترى أن لغات الربجمة كلها فحيث كونه منطقا، ألن  منحول فائدة املنطق عمليا 

 . ال  يشرتط فيها عدم التناقض مثتعتمد القوانني املنطقية، ف

ثم إن مناطقة اإلسالم تكلموا عىل مواد  القضايا، وبينوا أن بعضها يؤخذ بالتجربة وبعضها 

لخ، فهذا الكالم منهم عبارة عن اجلزء املادي للمنطق وبيان للناس أهنم إذا أرادوا إيؤخذ باخلرب 
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ات عن العامل ات التفصيلية ألخذ املعلوماستمداد مقدمات صحيحة فمن أين يأخذوهنا؟ أما احليثي

بالرضورة، بل يمكن أن يرتك لكل أهل علم أن يبينوا املناهج نفسه ليس وظيفة املنطق اخلارجية، ف

التي يتبعوهنا بحيث تكون مناسبة للمسائل التي يدرسوهنا. ومن هنا فرق بعض املعارصين بني علم 

ا ألن هذا يض  أا فال إشكال يف ذلك ل جعلهام علام واحد  املناهج وعلم املنطق، ومن مل يفرق بينهام ب

األمر عبارة عن اختالف يف الوسائل واالعتبارات ال يف احلقائق؛ ألن اجلميع يف هناية األمر يبحث يف 

 املناهج ويف املنطق بغض النظر عن التسميات والتقسيامت.
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 تدعيم املنطقكتاب لكالمنا يف  مناقشة الدكتور العجيبة

 الكوجيتو الديكاريتيف 

 

 وسأكتفي بفحص مناقشة األستاذ سعيد ألول النصنيا: ثم قال د. أبو يعرب
8
اللذين  

اختارمها للتدليل عّل دعواه دون أن أعرج عّل ما قاله يف تاريخ املواقف من املنطق ويف حماولته دحض 

 (الوجودي الديكاريت الكوجيتو باملنطق األرسطي والدليل الوجودي وإشارته إىل رأيي يف الدليل

إن املنطق الذي نعتمد عليه يف مناقشة اآلراء ليس هو عني املنطق األرسطي، وقد : أقول

 عديدة مستبطنة يف فكره. اذكرت ذلك من قبل، وإرصار الكاتب عىل هذا الوصف يظهر لنا أمور  

طق بالصورة التي وما قمت  به يف تدعيم املنطق إنام هو إظهار اإلمكانية التي يتيحها لنا املن

عىل حتليل العبارات واألقوال الدقيقة بام يوجد  -بعد تنقيح مناطقة اإلسالم له-وصل إلينا عليها 

فيه من قواعد تنب ـه  العقل  البرشي إىل مواضع األغاليط واملصادرات، وهذا القدر ال ينبغي أن خيالفنا 

غاليط، بل إنه ينسب إىل ابن تيمية هذا فيه الكاتب ألنه يقر  بوجود فائدة للمنطق عىل كشف األ

                                                           

سرتى أهيا القارئ أن  مناقشته هلذا املثال قد اختلط األمر عليه فيها، وتضمنت بعض ( 8ا

ملغالطات كام سننبه عىل ذلك يف موضعه. وقد استغربت  فعال  من الدكتور كيف وقع يف مثل هذه ا

ا حتت تأثري غضب وانفعال   اإلشكاالت التي ينبغي أن يتنزه عنها، وال أشك  حلظة يف أنه كان واقع 

ا أقوى وأدق  مما قام  به  نفيسٍّ كان له أكرب األثر يف اختالط األمور عليه، وإال فنحن نتوقع منه نقد 

 فعال .
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القول  نفسه، فغاية ما أردنا إنام هو بيان مثال تطبيق علمي عىل مناقشة مقولة مشهورة ألحد الفالسفة 

 املعروفني، نبني فيها أن يف املنطق آليات عديدة يمكن باستعامهلا ممارسة النقد والتصويب. 

مما أوردناه، ولذلك مل يعجبه ما ذكرناه، وربام مل يعجبه  اويبدو أن الدكتور مل يفهم مرادنا متام  

يف إظهار جوانب النقص والقصور الصوري  ا أن طريقته التي بدت يل متكل فة  ما قلناه ألن ا بين

احلاصل يف مقولة ديكارت، ولذلك أوردهتا يف احلاشية ونبهت عىل أن األساليب املنطقية املبارشة 

 مما يتخذه هذا الكاتب فإن مل يعجبه رأينا هذا، فهذا شأنه. ال  أوضح طريقة وأقرب سبي

فام قمت  به ليس إال حماولة لبيان القصور احلاصل يف الكوجيتو باستعامل أساليب 

ومصطلحات منطقية متعارف عليها عند علامء اإلسالم، ولذلك حرصت عىل أن أذكر بعض 

 نصوصهم يف ذلك من كتبهم األصيلة. 

 هذه احلاشية عىل هذه املسألة يف حاشية مقالته هذه، وسوف نعلق عىل وقد عل ق الكاتب

صادر من األستاذ الدكتور! مما يستدعي  ن أغاليط وقصور يف الفهم وجتنٍّ م وذلك ملا حتتوي عليه

 العجب!

يف املنطق ويقدم الكوجيتو بصورة  اوإنه ملن العجائب أن يكتب أحد كتب  ا: أبو يعرب د.قال 

 م بصورة الشكل األول من القياس األرسطيمنطقية أوال ث
9
فأوال ديكارت ال يقبل بانتقال احلقيقة  

Uebertragung der Wahrheit  من املقدمات إىل النتائج بالصورة املنطقية عامة أيا كان

                                                           

إذن الدكتور أبو يعرب يعرتض عىل أمرين: األول: أنا قدمنا الكوجيتو بصورة ( 9ا

 القياس. والثاين: أنا قدمناه بصورة القياس من الشكل األول. 

وسوف نناقش وجه استغرابه من اجلهتني ونبني كم ابتعد الكاتب عن الفهم الصحيح ملا 

ا ما قصدناه مع وضوحه.( نطقتدعيم املاقمت  به يف   فلم يفهم مطلق 
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بل هو يعترب الناقل للحقيقة منها إليها هو احلدس املبارش للحقائق وليس املنطق عنده إال  ،املنطق

 .(رمزيا ملساعدة الذاكرة واخليال ال غري(هنداما)

هذا هو بيان الكاتب لوجه استغرابه منا يف النقطة األوىل. واحلقيقة أن الكاتب قد : أقول

 ،يف معظم أحكامه التي رصح هبا يف مقاله هذا جانب الصواب يف هذا املوقف كام جانب الصواب  

 : وبيان ذلك كام يأيت

يكارت يف صورة قياس من الشكل األول، بل أوردهتا بالصيغة أنا مل أقدم كوجيتو د: ال  أو

، وما قمت  به بعد ذلك هو حتليل العبارة (أنا أفكر، إذن أنا موجودا: التي اشتهرت ترمجتها هبا وهي

عىل ما أراده ديكارت،  ال  باالعتامد عىل الشكل القيايس، وهل جيوز أن نعتربها من جانبنا دلي

. (أنااوانطلق يف ذلك من نسبة التفكري لـ (أنااإثبات الوجود لـفأوضحت أن ديكارت أراد 

 : فاعرتضت اعرتاضني بارزين

 اكافي   ال  يكون دلي (أنا أفكراقلت إنا ال نسلم لديكارت أن جمرد القول هبذه املقولة : األول

ول للمدلول، وال يصح يف االستدالل أن يكون املدل اعىل وجودنا، فالدليل جيب أن يكون منتج  

يف الدليل نفسه، فهذا هو املصادرة عىل املطلوب، كل هذا ذكرته يف الكتاب، وقلت  إن  امتضمن  

أنا أفكر، كل ما ا: التحليل الصحيح من طرفنا هلذه العبارة، بعد النظر فيها ال بد  أن يكون كام ييل

صيغة التي ألقاها ديكارت ألن العقل إذا ألقي إليه ال (، إذن أنا موجودايفكر ال بد  أن يكون موجود  

فإن الوجود يبقى حمل تساؤل ال شك فيه، لكن لو ألقيت إليه عىل الصورة التي اقرتحناها، وسلم 

، فإنه ال (اكل ما يفكر ال بد  أن يكون موجود  ا، و  (أنا أفكراالعقل املقدمات املطروحة إليه، وهي 

إن ديكارت وإن اشتهر عنه : ي أقوليعني إنن ،سيخضع للنتيجة احلاصلة عنده بال تردد شك  

معارضته للمنطق إال أنه مل يستطع أن يتخلص من أشكال املنطق يف االستدالل، وكونه يزعم أن 

، ويزعم أن هذا طريق معتاد للعلم، ال  الفكر حيدس النتيجة بال مرور بمقدمات وبال حاجة إليها أص
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ها ال يمكن أن تكون دليال إال بمالحظة إن مقولتك التي طرحت: فإنا نعارضه يف ذلك، ونقول له

أظهرت  املقدمة أم أخفيتها، فإن أوسواء  ،امنتج   ال  املقدمة املخفية التي نبهنا إليها، وإال فلن يكون دلي

هذا ال يرضنا، ألنا نقدرها، ونبني أن قولك مل خيرج عن الصورة املعهودة من القياس الذي تزعم 

 معارضته. 

أن نامرس هذه الطريقة من النقد لنبني أن الكوجيتو مل خترج بصورة أو  وأعتقد أنه حيق  لنا

 أن أخرى عن القياس املعروف، وإن زعم ديكارت أنه يدرك ذلك باحلدس املبارش، فإنا نقول له

ما : احلدس املبارش دليل ملن يقوم به، وما حصل لك منه مل حيصل لنا. ومن جهة أخرى، نقول له

يف حقيقته قياس، وهو متألف من قضايا، وال يقدر أحد أن يعرتض علينا  تزعمه من الكوجيتو هو

 إن نحن قمنا بمحاكمته بناء عىل ذلك. 

قلت إن ديكارت يريد بالكوجيتو االستدالل عىل وجود ذاته، ولكن إذا كانت : والثاين

ال يتوقف  اقاطع   افيلزمه لزوم   (أنا أفكراالذات املراد االستدالل عليها هي نفسها املذكورة يف قوله 

أن يكون قد أثبت الذات نفسها التي يريد  -لو للدكتور أن يزعمهحي ربام كام–عىل منطق أرسطي 

وال بد  يف ا :، ولذلك استحرضت يف هذا املقام قول اإلمام السعد(أنا أفكراإثباهتا، بنفس قوله 

اهـ، (فالذهني. ااحلقيقية، أو ذهن  ف ار  وهي اخلارجية، أو مقد   ااملوجبة من وجود املوضوع إما حمقق  

 (أناايف أي ظرف من هذه الظروف، فال بد من أن تكون  (أناايعني إن احلكم بالتفكري إن كان ثابتا لـ

موجودة فيه عني الظرف، ومن املعلوم أن ديكارت ال يتكلم إال عن الوجود اخلارجي، فالظرف 

املستلزم  (أنا أفكرا :املطلوب، حيث ابتدأ بقولهاملراد هو ظرف اخلارج، وهذا هو عني املصادرة عىل 

وقد  ،وهو عني ما ابتدأ به (إذن أنا موجودايف اخلارج ملا مىض بيانه، ثم انتهى بقوله  (أناالوجود 

ذكرت  فوائد أخرى يف الكتاب فلريجع إليه من شاء. أما اعرتاض الكاتب املرزوقي عىل ما قلنا فال 

 ويزداد ظهور ذلك من مناقشته يف االعرتاض التايل. ،يقة ما نقوم بهيظهر لنا إال أنه مل يفهم حق
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 بيان هتافت الدكتور يف الشكل األول من القياس!

كل من : كيف يمكن أن تكون الصورة من الشكل األول هكذا اوثاني  ا: قال د. أبو يعرب

ليست  (أنا أفكر)ـفيفكر موجود امقدمة كربى( أنا أفكر امقدمة صغرى( إذن أنا موجود انتيجة(. 

كلية بل هي دون حتى التسوير اجلزئي وتسويرها مستحيل ألهنا تتعلق بالعني وليس بالبعض وال 

 . بالكل

لكنها ليست  (كل أنااتعني  (أنا كيلاوأعلم أن البعض مال إىل أخذها مأخذ الكلية لكأن 

 .(ال تساهال  كلية وال جزئية ومن ثم فهي ال تقبل الصوغ القيايس باملنطق األرسطي إ

، فاهتزت نفيس فدفعني ذلك إىل ايف احلقيقة ملا قرأت هذا الكالم، استغربت  جد  : أقول

الذي يتكلم هنا هو أبو يعرب املرزوقي املختص  ال  هل فع: ، وقلت  اال إعجاب   االضحك استغراب  

نفسه، أم هو شخص  أن ينسب إىل  باملنطق والفلسفة والتحليالت العميقة الدقيقة كام حيلو له دائام  

 آخر.

ولنخترص الكالم، ولنورد بعض الفوائد هنا لكي يستفيد منها طالب املنطق والعقليات، 

ش معلوماهتم وول د اخللط يف نفوسهم.   فال شك  يف أن ما ذكره األستاذ الكاتب قد شو 

قرتحة من يعرتض د. أبو يعرب هنا عىل املقدمة التي ذكرناها يف الصورة القياسية امل: أقول

، وجهة اعرتاضه أن  كلمة أنا ليست كلية، بل هي شخصية، (أنا أفكراعندنا لكوجيتو ديكارت وهي 

ليست  (أنا أفكراـفا: مع أنه مل يذكر هذا االسم هلا، بل جلأ إىل التطويل اململ  كعادته يف النقد، فقال

لق بالعني وليس بالبعض وال كلية بل هي دون حتى التسوير اجلزئي وتسويرها مستحيل ألهنا تتع

اهـ، وكان يكفيه أن يصفها بالشخصية، ولعل طالب املنطق املبتدئ يستغرب مما قاله د. أبو (بالكل

يعرب، فهو يزعم أن القياس باملنطق األرسطي ال يسمح باستعامل هذا النوع من القضايا إال 
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جب أن تكون جزئية عىل األقل، أما أن ، ألنه جيب أن تكون مقدماته كلية، وإن مل تكن كلية فيال  تساه

 تكون شخصية فال!!

إنا ال : ال  يا أهيا الدكتور الفيلسوف املنطقي! فقد قلنا لك أو   أخطأت  : وباختصار نقول له

ره أرسطو، هنتم أصالة باملنطق األرسطي  بل باملنطق كام قرره علامء املنطق بالوجه الذي قر 

ومع ذلك فال هؤالء وال أرسطو قد رفضوا هى إليها عىل أيدهيم، وعىل الصورة التي انتاإلسالميون، 

وذلك ألن املعترب يف القياس هو وجود احلد املشرتك  !موضوعها شخصٌّ  أن يكون يف القياس مقدمة  

هذا مع جتويز بعض -حتى يمكنك أن متنع اإلنتاج لعدم التعدي،  اأصالة، وهو هنا ليس شخصي  

إنام هو قطعية  ا، بل املنظور إليه يف املنطق عموم  -يف بعض الصور ااملناطقة كون املحمول شخصي  

، ووجوب كون املقدمة الصغرى يف القياس اأو جزئي   انسبة املحمول إىل أفراد املوضوع يف املقدمة كلي  

 من الشكل األول موجبة، هذا هو الرشط املتعلق باملقدمة الصغرى يف املنطق.

كربى فهو أن تكون كلية وال هيم إن كانت سالبة أو موجبة،ومل أما الرشط الثاين املتعلق بال

، فال جيوز استعامهلا يف املنطق، وال يف القياس، ايذكر أحد أن املوضوع يف الصغرى إذا كان شخصي  

حوا بأن  املقدمة الشخصية يف حكم  وال أدري من أين أتيت هبذا الرأي الغريب العجيب، بل رص 

ودخل عليه السور  اكلي   اها يف فرد واحد، فشابه كام لو كان املوضوع مفهوم  الكلية، النحصار أفراد

الكيل، فإن حكمت  عليه بمفهوم املحمول، فهذا يعني شمول حكمك جلميع أفراد املوضوع 

املناطقة إن الشخصية يف حكم الكلية، : ، هذا هو املعنى الذي ألجله قالاواستغراق احلكم هلم مجيع  

او ا إذا كان اكلي   ايف حالة كون عنوان املوضوع مفهوم   ايف التسوير حرص األفراد مجيع   فاملعترب أيض  ، أم 

النحصار أفراده يف مدلوله الذي وضع  ال  العنوان اسم علم، كام نحن فيه، فال حاجة إىل التسوير أص

 له. 
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، ولكن اكلي   ولعل الدكتور انخدع بلفظ الكلية فحسب أن املراد هبا كون املوضوع دائام  

أن املقصود بالقضية الكلية إنام هو أن يكون مجيع أفراد املوضوع أي كل  ااملبتدئ يف املنطق يعلم متام  

 عليهم بمفهوم املحمول.  اأفراد املوضوع داخلني يف احلكم، أي أن يكون حمكوم  

فهومه، يف املنطق األرسطي يف النظر إىل املوضوع إنام هو أفراده ال م اثم إن املعترب أساس  

 اواملعترب يف املحمول إنام هو مفهومه غالب  
10
 . 

ضل فال ريب عندي يف أنه حماولة منه لتدارك اخلطأ اوأما التساهل الذي زعمه الدكتور الف

! وهذا ال  الذي وقع فيه عندما نفى صحة كون املقدمة شخصية، فزعم أن املناطقة اعتربوا ذلك تساه

زعم وصدوره من أستاذ منطق، ويبدو أن ما يدفعنا إىل يبعث عىل االستغراب لبطالن هذا ال

 !ااالستغراب من مقوالت الدكتور قد كثر حتى صار عادي  

واحلقيقة أنه ال تساهل بينهم يف ذلك، فقد اشتهر عندهم أن القضية الشخصية أو 

 املناطقة، املخصوصة يف حكم الكلية، كام اشتهر أن القضية املهملة يف قوة اجلزئية، هذا أمر شائع بني

واألمر الشائع هبذا الشكل ال يقال عليه إن بعض املناطقة مالوا إىل أخذها مأخذ الكلية كام عرب  

 املرزوقي! ساحمه اهلل!

ولنقرأ اآلن عبقرية الدكتور أيب يعرب املرزوقي يف توضيح السبب الذي من أجله تساهل 

علم أن البعض مال إىل أخذها واا: قال املناطقة فاعتربوا القضية الشخصية كلية، كام زعم! فقد

 .اهـ((كل أنااتعني  (أنا كيلامأخذ الكلية لكأن 

                                                           

ا وسموها بالقضية ( 10ا مع أن مناطقة اإلسالم ذكروا بتفصيل تكميم املحمول أيض 

املنحرفة، وقد كتبت  يف ذلك رسالة بينت  فيها كالم نبذة من املناطقة يف نظرية تكميم املحمول فارجع 

 إليها، وهي منشورة يف موقع األصلني ومكتبته.



57 
 

اعذروين إن أظهرت التعجب الدائم من الدكتور الفاضل، لكن ما : أقول واهلل املستعان

. إن احليلة : يقول افهل سمع أحد منطقي   يقوله يدفعني إىل التعجب الباعث عىل الضحك االستغرايب 

جمموع ما يطلق عليه : التي تعني (أنا كيلا: الدالة عىل املتكلم، كلية  هو أن قولك (أنااتبار كلمة يف اع

، فاعترب هذا التعبري (أناا هنا تأكيد معنويٌّ لكلمة كلمة أنا، أي مجيع أعضاء اإلنسان وأجزائه، فكيل

ال أدري فعال من هو هذا هنا من ألفاظ العموم كام هو معلوم، و (كل  ا! وكلمة (كل  أناايساوي 

يا دكتور أم هو خلط  ال  املنطقي اجلهبذ الذي قال هبذا التخريج اللوذعي، هل يعترب هذا تساه

 ؟!ظاهر

فهذا إخراج للفظ عن أصل وضعه وهو غري  (أنا كيلٌّ ا: أي (أنا كيلا: ا إذا اعتربت قولكأم  

عىل قول من قال إهنا وضعت للداللة تتشخص باالستعامل، حتى  (أنااجائز يف هذا املقام...! ألن 

.  عىل معنى كيلٍّ

وقد كنت أريد أن أنقل لك بعض كالم املناطقة فعال الذين نصوا عىل ما ذكرناه، لكن 

 دفعني عن ذلك وضوحه...

عىل كل حال أرجو أن تفيدنا هنا فتخربنا من هو هذا املنطقي الذي اقرتح هذا االقرتاح، 

 فأنا فعال مل أسمع به...!

فإن ديكارت قد ناقش ذلك يف الردود وبني أن  اوأخري  ا: بعد ذلك ا قول د. أيب يعربأم

 الكوجيتو ليس قياسا
11
ستاذ سعيد أين جلأت لعالج آخر غري املنطق لذلك فقد عجبت لظن األ، 

                                                           

لقد قلنا لك إن ما يزعمه ديكارت ال هيمنا هنا بقدر ما هيمنا إظهار قدرة املنطق  (11ا

املعترب عندنا، وليس هو جمرد منطق أرسطو كام خطته يداه، بل هو املنطق كام حرره مناطقة اإلسالم، 

 وهو األمر الذي ما يزال الدكتور أبو يعرب يتجاهله.
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القديم يف مسألة الدليل الوجودي هروبا من الوضوح والبساطة إىل التعقيد الذي يغني عنه املنطق 

 .(حسب رأيهالقديم 

فخطأ آخر يقع فيه الكاتب! فأنا مل أقل إنه مل يستعمل املنطق القديم، بل غاية ما قلته بالنص 

ولكن ال خيفى أن النقد املعتمد ا: من تعليق أيب يعرب عىل الكوجيتو ونقده له ابعدما أوضحت قدر  

فيه الناقد  رصاحة عىل أسلوب املنطق القديم واصطالحاته، أوضح من النقد الذي يستعمل

 اهـ.(األساليب املعارصة كاملثالني األخريين، ألنه أخرص وأوضح وأرصح وأقعد.

فباهلل عليك هل فهمت من هذا التعليق أنني أقول إنك جلأت إىل منطق غري املنطق القديم؟ 

وكيف فهمت ذلك، إن غاية ما قلته إن األساليب اململة التي يستعملها العديد من الكتاب 

تبتعد بالقارئ عن الوصول إىل الفائدة التي ال بد  أن تكون قصد املؤلف حني يؤلف،  املعارصين

فلذلك عللت  تفضييل لألساليب القديمة باصطالحاهتا عىل أسلوبك التي اتبعته، واتبعه غريك، 

وكلمة األسلوب الواردة يف كالمي ليس املراد هبا نوع منطق آخر، بل أسلوب كالم معتمد عىل 

 الذي ال حاجة إليه كام أراه.التعقيد 
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 بيان هتافت الكاتب يف ردِّه عّل مثالنا

 (تدعيم املنطق)الذي أوردناه يف 

 

قال اشيخ ا: وإليك كيف حيتج عىل ابن تيمية من منطلق املثال األولا: قال د. أبو يعرب

 اإلسالم
12

 : ( يف هذه الرسالة

 هذا باطل من وجوه: فيقول هلم أهل اإلثباتا

املوجودات نوعان، نوع يقبل االتصاف بالكامل كاحلي ونوع ال يقبله : ن يقالأ: أحدها

كاجلامد، ومعلوم أن القابل لالتصاف بصفات الكامل أكمل مما ال يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن مل 

 اهـ(يقبل االتصاف بصفات الكامل لزم انتفاء اتصافه هبا.

ألنه يتكلم عن مطلق املوجود، ومعلوم هذا الكالم إىل هذا احلد، يمكن أن يقبل، : أقول

 بالبداهة أن املوصوف بالكامل أكمل من غري املوصوف بذلك. هذا الكالم ال يمكن أن خيالفه أحد. 

أن كل ا: االتصاف بالكامل املحض، أكمل من عدم ذلك. يعني: فحاصل القضية أن تقول

 .(كامل حمض فاملوصوف به أكمل من غريه

                                                           

كاتب من عنده، بيانا ملكانة ابن تيمية يف وصف ابن تيمية بشيخ اإلسالم زاده ال( 12ا

نفسه، أما عندنا فليست مكانته كذلك، ولكني أبقيت هذه الكلمة هنا مع االكتفاء هبذا التنبيه ألهنا 

تعكس جانب ا مهام عند أيب يعرب املرزوقي، ربام يساعد القراء يف فهمه وفهم غاياته من الرد  علينا 

 هبذه الصورة.
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تي ال نخالف ابن  تيمية فيها. ولكن ينبغي أن ندقق بشكل أكرب يف هذا هو حاصل القضية ال

مفهوم الكامل املحض الذي ذكرناه، فمقصودنا بالكامل املحض أي الذي يعترب كامال بالنظر ألصل 

 (.(الوجود، ال بالنظر ألصل املوجود

كم كيفية يف احلقيقة كلام قرأت  أكثر للكاتب الفاضل، ازداد استغرايب، وقد بينا ل: أقول

ه وجتاوزه ألمور عديدة كان ينبغي أال يتجاوزها، ووقوعه يف الغلط يف مسائل عديدة،  استهانته يف رد 

وكل هذا ناتج يف رأيي عن ترسعه، وال أدري ما الذي يدفع اإلنسان إىل الترسع!؟ مع أن له مكانة ما 

نا هذا كن   ما نقصد أصالة االستهانة بشأنه وال ا نتوقع منه الوقوع يف مثل ما وقع فيه، ونحن يف رد 

 االستقالل من مكانته، ولكنها رضورة الرد  الذي ابتدأه هو!

وعىل كل حال، فال بد  أن أذكر مقدمة أخترص فيها خالصة ما بينته يف مناقشتي البن تيمية 

 : فخالصة ما فعلته كام يأيت: يف هذا املثال الذي ينتقد كالمي فيه الكاتب الفاضل

ذكرت فقرة من كالم ابن تيمية تلك التي يتكلم فيها عن أن القابل لالتصاف بالكامل : ال  أو

 أكمل مما ال يقبل ذلك. وكالمه فيها كام بينت يف تدعيم املنطق عىل املوجودات. 

هلا يف نظرتنا ورأينا، ومل ننسب هذا الرشح  اهلذه القاعدة املقررة وتقييد   اذكرت رشح  : اثاني  

بن تيمية، بل إنام ذكرنا ذلك كله ألنفسنا، وذلك ألن أساس اإلشكال الواقع يف كالم ابن والتقييد ال

من عدم اإلفصاح عن هذا التقييد والتوضيح، فام ذكرته إذن يف هذا املوضع مل  اتيمية ناشئ أساس  

ة. به رشح كالم ابن تيمية، بل رشح هذه القاعدة بحسب نظرتنا نحن ال نظرة ابن تيمي ايكن مراد  

 ماهية بقيد ال الوجود أي–وذلك هو القسم الذي أذكر فيه الفرق بني الكامل الثابت ألصل الوجود 

إن : خالصته ما فقلت معني، وموجود ماهية بمالحظة أي املوجود، ألصل الثابت والكامل -معينة

قص  فيه بوجه ل ال شك يف ثبوته هلل تعاىل، ألنه الكامل املحض الذي ال نوما هو كامل من النوع األ

ملوجود معني فهو كامل  ال  من الوجوه، وأما الكامل من النوع الثاين فال جيوز القول إن كل ما كان كام
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بتلك احلقيقة املوجودة، فال يتعداها إىل غريها من  الكل موجود، ألن هذا الكامل قد يكون مقيد  

 احلقائق املوجودة، إال إذا شاركتها. 

بعض ما قلناه يف تدعيم املنطق، لرتى بعينك مدى فداحة املغالطة  وهاك أهيا القارئ العزيز

: أقولا:  لفقرة ابن تيمية املذكورة أعالهاملحرتم، فقد قلت  مبارشة بعد نقيلالتي وقع فيها الكاتب 

هذا الكالم إىل هذا احلد، يمكن أن يقبل، ألنه يتكلم عن مطلق املوجود، ومعلوم بالبداهة أن 

 أكمل من غري املوصوف بذلك. هذا الكالم ال يمكن أن خيالفه أحد.  املوصوف بالكامل

أن كل ا: االتصاف بالكامل املحض، أكمل من عدم ذلك. يعني: فحاصل القضية أن تقول

 ،. هذا هو حاصل القضية التي ال نخالف ابن  تيمية فيها(كامل حمض فاملوصوف به أكمل من غريه

فهوم الكامل املحض الذي ذكرناه، فمقصودنا بالكامل املحض ولكن ينبغي أن ندقق بشكل أكرب يف م

 اهـ(أي الذي يعترب كامال بالنظر ألصل الوجود، ال بالنظر ألصل املوجود.

وعىل ذلك فإن كل ما حكم العقل بأنه كامل ألصل الوجود، فيلزم أن كل ما ا: ثم قلت  

م إذا حكم العقل أن األمر املعني اتصف به من املوجودات أكمل مما مل يتصف به. ولكن هذا ال يلز

 اهـ(إنام هو كامل ملوجود بعينه أو جلنس أو نوع من املوجودات.

ولذلك أتيت بمثال الزواج فقلت إنه يكون كامال لإلنسان، ولكنه كامل له ألنه إنسان، ال 

هيته ألنه موجود، أي ال بمالحظة مطلق كونه ذا وجود  فقط، بل إن هذا الكامل تابع حلقيقته وما

اخلاصة التي اتصف هبا وتقيد وجوده هبا. وذلك بخالف العلم مثال، فإن هذه الصفة كامل حمض ال 

نقص فيه، فكل يشء ذي وجود إذا اتصف بالعلم فهو ينال الكامل هبذا االتصاف، ألهنا يف ذاهتا صفة 

ل فزالت عنه كامل ال نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا هو الكامل املحض، أي الذي متحض يف الكام

وجوه النقائص وجهاهتا، ويمكن أن نقول لزيادة التوضيح إن الكامل األول كامل إضايف والثاين كامل 

 مطلق احمض(.
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كتمهيد للوصول إىل املثال املراد لذاته،  (تدعيم املنطقاوهذا التوضيح كله إنام رسمناه يف 

ات األوىل اكالقدرة والعلم فالصف ،وهو ما عربنا عنه بالصفات األوىل والصفات الثانية

( يزعم ابن تيمية أن كل من يتصف هبا فيجب أن يتصف بالصفات الثانية اوهي احلركة خلإواحلياة..

إن هذه مغالطة مكشوفة، فإن مصحح االتصاف باحلركة : واالنتقال وقيام احلوادث...الخ(، فقلنا له

مصحح االتصاف باحلوادث ليس جمرد قدرة، بل كون الذات حمدودة، والواالنتقال، ليس هو جمرد 

القدرة، بل هو كون الذات قابلة لزيادة الكامل، وهكذا، وبينا أن استلزام الصفات الثانية عىل 

، والدكتور الفاضل مل يذكر مطلقا (تدعيم املنطقافانظر  ،الصفات األوىل، جمرد مغالطة من ابن تيمية

 !اقترص عىل عدم فهمه ملا قلناه! عجب  هذا األمر مع أنه زبدة املثال الذي أردناه، وا

، فيقول اأن أبني الفرق بني هذين األمرين، ألن ابن تيمية يغالط يف كالمه كثري   وإنام أردت  

إن الذي يتحرك بإرادته أكمل من الذي ال يتحرك، ويعمم ذلك يف صفات األفعال، : ال  مث

بإرادته، ويقول  اتعاىل متحرك   فيستخلص أن احلركة اإلرادية كامل، ويستلزم وجوب كون اهلل

باحلوادث التي تقوم بذات اهلل تعاىل، ويعتربها كامالت حاصلة هلل تعاىل بقدرته وإرادته، ويعترب هذا 

عىل اإلنسان الذي يتكمل ببعض ما يقوم به من  اصورة كامل ال بد  أن يتصف هبا اهلل تعاىل، قياس  

ي هذا القول  إىل صفات الذ اات احلوادث، ويعد  أكمل من غري  إن املتميز عن غريه بحدٍّ : ، فيقولأيض 

املتميز عن غريه، فاحلد  كامل إذن، وهكذا، وقد بينت ذلك كله يف الكاشف الصغري وغريه. فلريجع 

 إليه.

: قال فلذلك تيمية، ابن كالم أرشح إنام أنني -مله أدري ال–وقد ظن  الدكتور الفاضل 

من عمل ابن تيمية فأفزعني ما  االنص الذي أتى به شاهد   (تأملتاـفعملت بنصيحة األستاذ سعيد ا

اهـ، واحلقيقة أن الذي حصل أنه قد هالني ما وقع فيه الدكتور الفاضل من خطأ واضح (وجدت

وربام قاده ترسعه إىل هذا الظن  ملا رأى أنني أتبعت كالم ابن تيمية ببعض فقرات  ،ووهم قادح
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أوضح وأرشح خالصة كالمه، واحلقيقة أنني كنت أعيد رشح تلك القاعدة كتبتها، فظن  أنني إنام 

نحن ال نخالفها خمالفة مطلقة بل نقيدها، ونفرق بني هذين النوعني من  (تدعيم املنطقاالتي قلت يف 

 الكامل. 

وبذلك فلك  أهيا القارئ أن تتصور مدى املغالطات التي وقع فيها الدكتور والبناء الذي بناه 

 ا جرف هار....!!عىل شف
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 !هتويل املرزوقي بنسبة التهويل إلينا

 

النص الذي أتى به شاهدا  (تأملتاـعملت بنصيحة األستاذ سعيد فا: ثم قال د. أبو يعرب

 من عمل ابن تيمية فأفزعني ما وجدت
13

. فهو يزعم هبذا النص التثميل خلطأ ابن تيمية املنطقي 

أن يكون له تأثري عىل من يتصور هذه املعاين دالة عىل ويستعمل التهويل االصطالحي الذي يمكن 

عمق التحليل رغم أهنا ال عالقة هلا باملنطق من حيث معايري الصحة االستداللية بل هي من 

امليتافيزيقا األرسطية صيغت بعبارة سينوية نرتكها لعدم صلتها باملوضوع لنورد مبارشة املثال الذي 

إذا حكم العقل أن األمر املعني إنام هو كامل ملوجود بعينه أو جلنس أو  ولكن هذا ال يلزم): بناه عليها

نوع من املوجودات. الزواج جلنس اإلنسان أكمل من عدم الزواج. فالزواج هو كامل ال ألصل 

الوجود، بل هو كامل لوجود اإلنسان. وحينذاك ال جيوز أن يقال، إذا كان الزواج كامال، فكل ما ليس 

 . (املتزوج! بمتزوج أنقص من

 : أقول

هالتهويل االصطالحي يعطي أن : ال  أو ْن ي امرس  ل املسائل قصد   م  إلهيام القارئ الدقة  اهيو 

واحلذق واملهارة أو غور املسائل، واحلال أن  األمر ليس كذلك، وهذه هتمة بال بينة، فنحن إنام نحاول 

ال نقصد بام نكتبه إظهار علمنا باملصطلحات وال االبتعاد قدر  املستطاع عام  يبعد القارئ عن الفهم، و

نحرص عىل اخرتاع مصطلحات من عندنا، ولذلك فقد حاولت جتنب اإلكثار من االصطالحات يف 

                                                           

ا إنام هو طريقة فهمك أو عدم فهمك ملا قلته بام أظهرت ه ( 13ا ع  حق  ا فقد تبني أن املفز  سابق 

ا من كثرة ( تدعيم املنطقايف  ، وطريقة إلزاماتك التي سوف يظهر فيها للقارئ ما يفزعه حق 

 املغالطات التي وقعت  فيها!



65 
 

ذلك الكتاب، فإن مقصودنا تقريب األمر ال تبعيده، ولو نظرت  أهيا الكاتب الفاضل إىل كتبك 

ق  فيه، وهذا يظهر (تهويل االصطالحيالاهبذا الوصف أعني  الرأيت أنك أحق  منا كثري   ، فأنت مغر 

بأدنى تأمل يف كتبك ومقاالتك، ولكن ملا نقوم به أفضلية عىل ما تقوم به، فنحن نستعمل 

مصطلحات مستعملة عند العلامء املتقدمني حماولني باستعامهلا إعادة تقريبها إىل طالب العلم، وأنت 

ستعملها إال أنت وربام بعض من تروقه كتاباتك حتاول قدر املستطاع اخرتاع مصطلحات ال ي

 وأسلوبك.

إن ما قمت  به من إظهار الفرق بني الكامل ملحض الوجود والكامل لنوع من : اثاني  

املوجودات، أو لبعض احلقائق دون غريها، إنام هو يف ضمن املنطق من جهة من جهاته، ويتبع قسم 

لتصور الصحيح للفظ الذي نستعمله، وهذا قسم من ي إعطاء اأالتعريفات وبيان دالالت األلفاظ 

املنطق، ورشط من رشوط صحة االستدالل لئال نقع يف املغالطات، فقولك أهيا الكاتب الفاضل إن 

هذا األمر ال عالقة له باملنطق، غري صحيح. وإنام قمنا بذلك ألن ابن تيمية ال يفرق بني هذين 

 -وضحناه كام–بال تقييد بني الكامل املحض  اعام   ال  استعامالنوعني من الكامل، وإنام يستعمل االسم 

حقيقة من احلقائق فقط، وإنام نبهنا عىل ذلك إلظهار عدم دقة  كامل هو الذي اإلضايف الكامل وبني

، أو قيام األمور احلادثة بالذات أو احلركة بالقصد واإلرادة، ملا ال  إن احلد  مث: ابن تيمية عندما يقول

جلميع املوجودات، ونيس أو  ال  ، فيجب أن تكون كامال  لبعض املوجودات كاإلنسان مث ال  كانت كام

له بحسب وجوده ألهنا املحققة لذاته، أو ألن بعضها رشط لتحصيل  ال  تناسى أن هذه إنام كانت كام

له، فهي واسطة الكامل ال عني الكامل، ألهنا رشط سد  النقص كاحلركة، أو  ال  كامل مل يكن حاص

فهذا النوع  ،كحلول احلوادث يف الذات -م ابن تيميةزع عىل– ال  بب يف حتصيل كامل مل يكن حاصس

وإن قيل إنه كامل لإلنسان، إال أنا نرفض أن يكون كامال لكل موجود، حتى يدخل يف ضمن ذلك 

 الذات اإلهلية فيقول ما دام اهلل تعاىل كامال، فيجب اتصافه هبذه الصفات.
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 كاتب مل يفهم مقصودنا باملرة، ومل يكن متابعا مطلقا ملا قيل ويقال!وبذلك يظهر أن ال
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 حمض الغلط يف فهم الكامل املحض

 

 باإلشارة إىل أخطاء حاشا أن اعتربها دالة عىل سوء النية أوسأبدا: ثم قال د. أبو يعرب
14
 

دي من السهو وال عىل اجلهل ألن األستاذ سعيد من شيوخ شباب الفكر الديني املتمرسني بل هي عن

 الذي ال يستثنى منه إال اهلل. 

ومع ذلك فإين أعجب ممن يريد أن يناقش ابن تيمية بحسن نية وممن تنسب إليه دراية 

باملنطق حتى لو اقترصنا عىل املنطق القديم فضال عن معاندة ابن تيمية يف ما سعى إليه من تطويره أن 

 يقول أقواال من جنس ما ورد يف مناقشة هذا النص
15

 . وإليك هذه األخطاء
16
التي هي متقدمة حتى  

                                                           

ة، قد خيالفه هذا الترصيح الظاهري بعدم اعتبارك ملا تومهته أخطاء مبنية عىل سوء الني( 14ا

ا طريق إىل إثارة احلزازات وفتح جمال للحروب الطائفية وغري نطريقة كالمك معنا واهتامك إيانا بأن

، وأن ما نقوم به أشد خطرا عىل األمة مما يقوم به الذين يرتبصون هبا من األعداء !!ذلك من الباليا

 املظهرين للعداوة!

ا سارعت إىل الرد  هبذا األسلوب، وملا بادرت إىل واحلقيقة لو أنك فعال اعتربته جمرد سهو مل

التهجم الرصيح والقصد من النيل والتجريح. وكان ينبغي أن تبادر بإرسال رسالة يف املنتدى مثال 

منبها عىل تلك األخطاء أو متسائال توجيهها، إذن ألجبناك وبينا لك ما يكفينا وإياك كل هذا الكالم 

 ولكان ذلك الترصف أقوم لنا ولك. الطويل الذي اضطررتنا إليه.

عجبك هذا ما ينبغي إال أن يكون منك أنت، كيف وقعت يف هذه املغالطات ( 15ا

والترسعات، وما هي النفسية واالنطباع املسبق الذي طغى عىل فؤادك حتى أجلأك إىل طريقة غري 

 ل فيه.معتادة لك، والدخول يف جمال ترصح دائام بأنك حتاول قدر املستطاع أال تدخ
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لكوهنا تقترص عىل مستوى ترمجة  Syntaxعىل العالج املنطقي املتعلق بمستوى قواعد التأليف 

معاين القول الطبيعي إىل الرموز املنطقية الصناعية التي متكن من عالجها املنطقي والتي هي معني 

 : فيها عادة( )لسالمة الصورةكل األغاليط السوفسطائية 

بل عّل الكامل الذي  الكامل املحضفابن تيمية مل يتكلم يف املثال املذكور عّل : اخلطأ األول

 خيص أحد النوعني اللذين قسم إليهام املوجودات دون تعيني للكامل هل هو حمض أو غري حمض
17
. 

 نقص.شائبة  ما املراد بالكامل املحض، وهو الكامل اخلايل عن أي القد بينا سابق  : أقول

ْض    احم ض  فالن  ا: وصف عريبٌّ مبني، فإهنم يقولون (املحضاوهذا الوصف أي  سقاه : احم 

أخلصه إياه، واملحض  هو كل  يشء خل ص  حت ى : النصح  أو الود   البنا خالصا ال ماء فيه، وحم ض  فالن  

استعاميل لكلمة املحض هنا، اهـ، وال أدري مل  استغرب الدكتور الفاضل من (ال يشوبه يشء خيالطه

الكامل  املحض  لكنه أخطأ يف تعيينه، ومل خيالفنا يف املفهوم بل يف  -عىل زعمه-فابن تيمية إنام يريد 

املصداق أْي أي  يشء من املوجودات اخلارجية أو الذهنية أو املقدرة هو الذي يصدق عليه أنه كامل 

 .  حمض 

 ؛-ق خارجيكمصدا تعيينه يف غلط أنه مع–املعنى وقد نص  ابن تيمية عىل إرادته هذا 

_________________________ 

سيتبني لك وللقراء أن ما تزعمه أخطاء لنا إنام هو انعكاس ناتج عن سوء فهم منك ( 16ا

ملا قلنا، وبينا أصوله سابقا، ولعل  القارئ املحرتم يكفيه ما بيناه سابقا يف معرفة مدى األغاليط التي 

ك إليها!  أجلأت نفس 

ل املحض، ومعنى املحض كام قلنا ذكرنا لك أهيا القارئ أن ابن تيمية إنام يريد الكام( 17ا

هو اخلالص من أي شائبة نقص، وهو الذي عرب عنه يف بعض كالمه بالكامل املطلق. وبذلك يظهر 

 أن أبا يعرب املرزوقي قد وهم حني أطلق علينا احلكم باملغالطة واخلطأ!
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ولكن يستعمل يف ذلك قياس األوىل سواء كان متثيال أو ا: (درء التعارضافقال مثال يف 

مثل أن يعلم أن كل كامل ثبت للممكن أو  (60: النحلا {وهلل املثل األعىل}: شموال كام قال تعاىل

ان كامال للموجود غري مستلزم للعدم ـ فالواجب املحدث ال نقص فيه بوجه من الوجوه ـ وهو ما ك

بوب املعلول املدبر من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق املرالقديم أوىل به وكل كامل ال نقص فيه بوجه 

 اهـ.(فإنام استفادة من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه

من الوجوه كل كامل يثبت ملخلوق من غري أن يكون فيه نقص بوجه  :ويقالا: وقال أيضا

فاخلالق تعاىل أوىل به وكل نقص تنزه عنه خملوق فاخلالق سبحانه أوىل بتنزهيه عنه بل كل كامل يكون 

 .اهـ(للموجود ال يستلزم نقصا فالواجب الوجود أوىل به من كل موجود.

ومن املعلوم أن كل كامل ال نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فاخلالق ا: وقال

 .اهـ(أحق له.

إذ كل كامل ال نقص  فيه ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به، ألن القديم الواجب اخلالق ا: وقال

 .اهـ (أحق بالكامل املطلق من املحدث املمكن املخلوق

اوقال  ستلزام نقص فاخلالق تعاىل أحق به و أكمل اوكل كامل ثبت ملوجود من غري ا: أيض 

 .اهـ(فيه منه

بن تيمية من هذه القاعدة إنام هو إثبات ما يزعم أنه كامل فأنت ترى بعينك أن ما يريده ا

حمض، أي غري مشوب بشائبة النقص، وهو ما عرب  عنه أيضا بالكامل املطلق، فأي  رضر لو قلنا إن ابن 

تيمية أطلق هذه القاعدة، ونحن ال نخالفه يف صياغتها لكنا نخالفه يف ضابط مصداق الكامل املطلق 

 ولكي نبني جهة خمالفتنا إياه رشحنا الفرق بني الكامل اإلضايف والكامل املطلق. أو الكامل املحض!؟

ع مرة أخرى يف هذا األمر، فظن  لعدم معرفته التامة ما الذي يريده  ويبدو أن الكاتب قد ترس 

 عىل ءبنا–، لعله اابن تيمية ولعدم استيفائه استقراء  كالم ابن تيمية أنا ألصقنا به كلمة املحض إلصاق  
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أن ا نريد اهتام ابن تيمية بأنه يقول بوجود الكيل يف اخلارج أو أنه يعتقد أن  ظن   -بنا الظن   إحسانه

 وجود اهلل تعاىل مطلق. 

، إن ابن تيمية يتكلم (تدعيم املنطقاويوجد أمر آخر ال بد  من التنبيه عليه، وهو أن قولنا يف 

هو تعبري آخر يراد به مجيع املوجودات، ولذلك  (وداتمطلق املوجاعىل مطلق املوجودات، فقولنا 

اإن مطلق املوجود يشمل : قلنا خالق  العامل، اهلل جل  جالله. وأخاف أن يكون منشأ وهم  أيض 

ااملرزوقي قد جاءه من سوء متييزه ملعنى هذه العبارة   .أيض 
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 التناقض بني املرزوقي وابن تيمية

 

  فقد وجب له()ما أمكن هلل مفهوم الكامل وقاعدة

 

بل عّل املوجودات التي  الوجودوابن تيمية مل يتكلم عّل : اخلطأ الثاين): ثم قال د. أبو يعرب

قسمها قسمة مرتددة بني االثبات والنفي أعني القسمة الوحيدة املستغنية عن التعليل لبداهة أساسها 

قبل االتصاف بالكامل. ثم عني ونقيضه ما الي-2ما يقبل االتصاف بالكامل -1: أعني مبدأ التناقض

األمر فقابل بني احلي الذي اعتربه قابال واجلامد )=الالحي( الذي اعتربه غري قابل )والقصد الكامالت 

التي ينسبها القرآن إىل احلي والتي يدور حوهلا الكالم يف نفي الصفات وإثباهتا حتى ال ننسى عامل 

 . (أو السياق املقايل(: القول

فقط يف ذهن أيب يعرب املرزوقي، فنحن مل نقل إن  طأ الثاين املزعوم موجود  هذا اخل: أقول

 ابن تيمية هو الذي تكلم عن الوجود
18

ض الكالم عىل توضيح  ، بل إن مفهوم الوجود ورد يف معر 

 القاعدة املذكورة وضبطها يف نظرنا نحن، فلم ننسب البن تيمية أنه تكلم عىل الوجود املحض. 

علوم أن اإلمام األشعري، ملا قال إن وجود كل يشء هو عني ذلك اليشء، ومع ذلك فمن امل

فلم يفرق يف اخلارج بني وجوده وموجوديته، فإن نسبنا إليه يف نصٍّ من النصوص أنه يتكلم عىل 

الوجود، فال ضري يف ذلك إذ الوجود واملوجود عنده متساوقان، وهكذا ابن تيمية فإنه ال يقول 

                                                           

مية لفظ مع أنه قد ورد يف النسخة التي اعتمدنا عليها يف نقل هذا الكالم عن ابن تي( 18ا

 ولكنا مل نلتفت إليه، وتبني لنا بعد ذلك بسنوات أن هناك خطأ طباعيا يف بعض النسخ.( الوجودا
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نسبة القول  ااخلارج، فإن قيل إنه يتكلم عىل الوجود فال يستلزم ذلك مطلق   بالوجود املطلق يف

هذا الكالم إىل هذا ا: (تدعيم املنطقابالوجود املطلق إليه، ولعل الدكتور توهم ذلك من قولنا يف 

احلد يمكن أن يقبل، ألنه يتكلم عن مطلق املوجود، ومعلوم بالبداهة أن املوصوف بالكامل أكمل 

اهـ، فلعله توهم أن مطلق املوجود (املوصوف بذلك، هذا الكالم ال يمكن أن خيالفه أحدمن غري 

ْن توهم  أن عبارة مساوية بنحو من  (أنا كيلا: مساوية للوجود املطلق بنفس الطريقة التي توهم فيها م 

 ! فلك أن تتعجب...(كل أناااألنحاء لعبارة 

 املوصوفومعلوم أن النا بعد ذلك أن قو العرف متام   ال  ولو تأمل الدكتور قلي

 .املوصوف، ألنا استعملنا املوجوديبني أنا إنام نتكلم هنا عىل  (بالكامل...الخ

لوجد أنا إنام نسبنا إىل ابن تيمية أنه تكلم عىل  (تدعيم املنطقاوكذلك لو تأمل قليال يف 

اله، تكلم عىل املوجود، والحظ أن ابن تيمية يف القضية املذكورة أعا: 37املوجودات فقلنا يف ص

املوجودات نوعان، فجعل عنوان كالمه هو أصل املوجود، ومعلوم أن هذا االسم  :فبدأ كالمه بقوله

اهـ، أبعد هذا كله يقال إنني نسبت إىل ابن تيمية أنه يتكلم عىل  (لخإيدخل فيه كل موجود...

 ه قائل به!!الوجود، فضال عن نسبتي إليه أنه تكلم عىل الوجود املطلق أو أن

يضمر عدم الوقوع تعيني القبول للكامالت يف الرب و: اخلطأ الثالث): ثم قال د. أبو يعرب

 يف اخلطأين السابقني لذلك مل ينتبه إليه املناقش
19
فالرب أحد عنارص جمموعة هي نوع املوجود احلي : 

 الذي يقبل الكامالت. 

 ض أنه له لكونه احلي القيوم.وكل كامل نسبه اهلل إىل نفسه يف القرآن الكريم يفرت

                                                           

قوله هذا غلط كام تبني لك، فقد أظهرنا بام سبق من كالم، أنا مل ننسب إىل ابن تيمية ( 19ا

 إال ما قاله.
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 وابن تيمية ال يريد أن يثبت بالعقل ما يتصف به اهلل فعال فذلك مستحيل عنده: اخلطأ الرابع

20
وإال لكان من القائلني برضورة علم الكالم بل هو يريد أن يثبت إمكان ذلك عقال لريد عّل نفاة  

حلالة إال كالما سلبيا لبيان اإلمكان أو عدم إمكانه علة إلثبات التعطيل. فال يكون الكالم يف هذه ا

 .(االمتناع ال غري

هذه العبارة كعبارة الوهابية الذين يصفهم الدكتور املرزوقي أهنم مل يفهموا حقيقة : أقول

يف عدم القدرة عىل  االتجديد الذي حققه ابن تيمية، بل حرصوه يف زاوية ضيقة حتى كانوا سبب  

 ومل يتمكن من إنجازها.استثامر ثورته التي بدأها 

إن ابن تيمية مل يكن مهه يف الكالم عىل صفات اهلل تعاىل أن : فحاصل ما يقول أبو يعرب هنا

د أن ينفي ما يزعمه املخالفون من عدم إمكان ذلك، ال  يثبت هذه الكامالت عق ، بل كان مهه جمر 

وادث إىل ذات اهلل تعاىل، فيزعم إنه ال جيوز نسبة احلركة واحلد وقيام احل: ، يقولال  فاملخالف مث

املرزوقي أن ابن تيمية مل يكن يريد إثبات قيام احلوادث بالذات، وال إثبات احلد وال إثبات 

مثل املخالفني له، وكيف يكون كذلك وهو أرقى  احلركة...الخ، ألنه لو أراد ذلك فهذا جيعله متكلام  

إنام  -يفهمه أبو يعرب كام– تيمية ابن يريده ما ةغاي بل ،-يعرب أيب عند–منزلة من الكالم والفلسفة 

 هو إثبات إمكان الصفات التي يقول هو هبا.

ر  د. املرزوقي هذا املفهوم مرة أخرى يف بعض هوامشه عىل هذه املقالة فقال : وقد كر 

ن إثبات أل -وكامالت اهلل التي يريد ابن تيميه أن يثبت إمكاهنا العقيل الغري دفعا لنفيه من املعطلة ا

 اهـ. (هي كامالت احلي وبالتدقيق احلي القيوم-وجودها نص وال حيتاج إىل دليل 

                                                           

ات اهلل تعاىل انظر إليه كيف ينسب إىل ابن تيمية أنه يستحيل عنده أن يثبت صف( 20ا

 بالعقل، وإال لكان ابن تيمية من املتكلمني!! تابع معنا لتتعجب أكثر من كالمه هذا بعد قليل.
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 ولكنه ال يعلم ذلك.، وسوف يتبني للقارئ الكريم أنه يعارض ابن  تيمية يف هذا األمر

، وسوف يتبني لكم اهذا هو حاصل ما زعمه أبو يعرب يف هذه النقطة التي سامها خطأ رابع  

 د العارش. أنه خطأه ما بع

 تعاىل اهلل صفات يف قاعدة عن املرزوقي يعرب أبو -يعرف يكن مل بل–لقد غفل : ال  أو

 أن تعاىل، هلل الصفة وجوب إلثبات يكفي يعني ،(له وجب فقد له أمكن ما أنا حاصلها الوجودية،

 بخلو قلت فقد بالرضورة، أو دائام   بالفعل وجودها تثبت ومل إمكاهنا أثبت   لو ألنه إمكاهنا، تثبت

الكامل، ألن أي صفة يمكن إثباهتا هلل تعاىل فهي جيب أن تكون كامال له، فإن مل تثبت  هذا عن الذات

هبذه القاعدة، ألنه لو  ال  بالفعل له فقد خال عن بعض كامالته املمكنة له، ولعل  املرزوقي مل يعلم أص

بات اإلمكان، فذلك جيعله يستلزم بالرضورة كان يعلم هبا، فمع زعمه أن ابن تيمية إنام أراد جمرد إث

 االعرتاف بأن ابن تيمية أراد أيضا إثبات الثبوت بالفعل بل بالرضورة. 

ولقد نص  ابن تيمية عىل هذه القاعدة يف العديد من املواضع نذكر بعضا منها هنا ليتنبه 

 الدكتور املرزوقي مما هو فيه.

كل  كامل ثبت للمخلوق فإن ام هو من اخلالق وما  وألن  ا: قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

ا  ا ممتنعا وهو حمال بخالف الفرض وإم  جاز ات صافه به من الكامل وجب له فإن ه لو مل جيب له لكان إم 

ب  ال حيتاج يف ثبوت كامله إىل غريه فإن  معطي الكامل أحق   ممكنا فيتوق ف ثبوته له عىل غريه والر 

 اهـ. (ن غريه أكمل منه لو كان غريه معطيا له الكامل وهذا ممتنعبالكامل فيلزم أن يكو

، مل ال  إذا شاء ومل يزل فاع وأما الرب تعاىل إذا قيل مل يزل متكلام  ا: وقال يف جامع الرسائل

، بل هذا هو الواجب ابمشيئته وقدرته ممتنع   ال  بمشيئته وقدرته ودوام كونه فاع يكن دوام كونه متكلام  

صفة كامل ال نقص فيه، فالرب تعاىل أحق أن يتصف به من كل موصوف بالكالم، إذ كل  ألن الكالم

كامل يثبت للمخلوق فاحلق أوىل به، ألن القديم الواجب اخلالق أحق بالكامل من املحدث املمكن 
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 (املخلوق، وألن كل كامل يثبت للمخلوق فإنام هو من اخلالق وما جاز اتصافه به من الكامل وجب له

 . اهـ

هذا الواجب القديم اخلالق إما أن يكون ثبوت الكامل  :ثم يقالا: وقال يف الرسالة األكملية

والثاين ممتنع؛ ألن هذا ممكن للموجود  .الذي ال نقص فيه للممكن الوجود ممكن ا له وإما أن ال يكون

إن كالمها املحدث الفقري املمكن؛ فألن يمكن للواجب الغني القديم بطريق األوىل واألحرى؛ ف

فإذا كان الكامل املمكن الوجود ممكن ا  .والكالم يف الكامل املمكن الوجود الذي ال نقص فيه .موجود

للمفضول فألن يمكن للفاضل بطريق األوىل؛ ألن ما كان ممكن ا ملا هو يف وجوده ناقص فألن يمكن 

فيمتنع اختصاص  ملا هو يف وجوده أكمل منه بطريق األوىل ال سيام وذلك أفضل من كل وجه  

املفضول من كل وجه  بكامل ال يثبت لألفضل من كل وجه  بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول 

وألن ذلك الكامل إنام استفاده املخلوق من  .فالفاضل أحق به؛ فألن يثبت للفاضل بطريق األوىل

ا أوىل ال  اخلالق والذي جعل غريه كام  بالقدرة والذي هو أحق بالكامل منه؛ فالذي جعل غريه قادر 

كل كامل   :والفالسفة توافق عىل هذا ويقولون .علم غريه أوىل بالعلم والذي أحيا غريه أوىل باحلياة

وإذا ثبت إمكان ذلك له؛ فام جاز له من ذلك الكامل  .للمعلول فهو من آثار العلة والعلة أوىل به

ا له إال  املمكن الوجود فإنه واجب له ال يتوقف عىل غريه فإنه لو توقف عىل غريه مل يكن موجود 

 اهـ. (لخبذلك الغري... إ

فثبت هباتني املقدمتني أن كل كامل ال نقص فيه ممكن للوجود ا: وقال ابن تيمية يف الصفدية

فهو ممكن له وثبت أنه ال يتوقف ثبوت ذلك له عىل غريه فحينئذ يلزم ثبوت ذلك الكامل له ولزومه 

لتام الذي ال يتوقف اقتضاؤه عىل يشء لزم ثبوت مقتضاه والعلة التامة إياه ألنه إذا حصل املقتىض ا

يلزمها معلوهلا فإذا كان الواجب التام يلزمه موجبه فهو سبحانه وحده املوجب لكامل نفسه املقتيض 

لذلك فيلزم أن يكون الكامل املمكن الوجود الذي ال نقص فيه ثابتا له الزما دائام وهو املقصود، 



76 
 

ته الالزمة له بطريق اإلجياب الذايت هو احلق دون إثبات خملوقاته وحينئذ فيكون طريقة وإثبات صفا

 اهـ (الوجوب وغريها من الطرق العقلية دلت عىل إثبات صفات الكامل له ونفى النقائص عنه.

، ثم تأمل يف خمالفة الدكتور له يف ووصف ابن  تيمية هذه األمور بأهنا فوائد جليلة فراجعه

ْد تعجب  هذه الف ! اوائد اجلليلة! وازد   ما شئت 

وتنبه إىل أنه يرصح هنا بأن اتباع طريقة اإلجياب الذايت وغريها من الطرق العقلية إلثبات 

 صفات اهلل تعاىل طريقة صحيحة.

وأعتقد أن ما أوردنا من كالم ابن تيمية يكفي للربهان عىل أنه كان يريد إثبات الصفات هلل 

رد السمع كام يتوهم أبو يعرب املرزوقي، والغريب أن تغيب هذه الفكرة عن تعاىل بالعقل ال بمج

إىل الدفاع عنه بناء عىل حسن  اأو مندفع   البن تيمية! اجيِّد   اوال يمكن ذلك إال إذا مل يكن قارئ  ذهنه، 

 الظن  به بل بنفسه.

ضة النافني هلا، فابن  تيمية إذن يريد إثبات الصفات بالعقل، وال يقصد من كتبه جمرد معار

 .الوجوب سبيل عىل إلثباهتا كاف -عنده–بل جمرد إثبات اإلمكان باملعنى األعم  

بأن  أحد طرق إثبات الصفات هلل تعاىل هي طريقة  اوهو يرصح يف النص  األخري ترصحي  

العقل وابن تيمية ال يريد أن يثبت با: الوجوب العقلية، وهذا خالفا أليب يعرب املرزوقي الذي قال

اهـ. فانظر ( ما يتصف به اهلل فعال فذلك مستحيل عنده وإال لكان من القائلني برضورة علم الكالم.

 إىل هذا التناقض الصارخ بني ما يقوله ابن تيمية عن نفسه، وبني ما ينسبه أبو يعرب املرزوقي إليه. 

راسة ومل يتعمق فيه أنه مل يدرس فكر ابن تيمية حق  الد اومن يتأمل يف كالمه يعرف متام  

عنه! ونحن مل نكن نتوقع أن يكون كالم  اله ومدافع   اكفاية، فكيف جييز لنفسه أن يكون متابع  

 ، فقد كانت عندنا له صورة أعىل من ذلك.ال  الدكتور الفاضل أيب يعرب املرزوقي هبذا املستوى فع
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يف احلقيقة منسوب إليه، وعىل كل حال فقد تبني للقارئ الكريم أن ما زعم أنه خطأ منا فهو 

 فقد أخطأ علينا بنسبة ما ال نقول به، وأخطأ عىل ابن تيمية حني نسب إليه ما ال يقول به.
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 د. املرزوقي واختالط مقولة الكامل عنده

 

فابن تيمية ال حيتاج إىل إثبات الصفات  اوأخري  : اخلطأ اخلامسا: ثم قال د. أبو يعرب

يسعى إىل دحض نفيها العقيل بحجة عدم إمكاهنا عىل ما وردت عليه فالنص كفيل بإثباهتا وإنام هو 

يف النص وحاجتها إىل التأويل ومن ثم االقتصار عىل بيان إمكاهنا عقال وهو كاف يف الرد عىل 

 دعاوى املعطلني
21
. 

 لذلك فكل التهويل التايل ال معنى له
22
فمعلوم  أن الوجود هو عبارة عن مفهوم ذهني، ا: 

م ال يساوي املوجود، إال عند من يقول بأن الوجود هو عني املوجود، وحتى هذا، فإنه ال وهذا املفهو

يمنع أن يطلق الوجود عّل املعنى اإلضايف أو االعتباري املقول عّل كثريين بالتواطؤ. وعّل ذلك فإن 

ا مل كل ما حكم العقل بأنه كامل ألصل الوجود، فيلزم أن كل ما اتصف به من املوجودات أكمل مم

                                                           

ا وقد تبني لنا أنه هو املخطئ ( 21ا ا إنام هو تكرار ملا قاله سابق  ما يزعمه فيام سامه خطأ خامس 

 فيه، وما ذكرناه كاف  للبيان. 

قد أصبح األمر واضحا فيها للقارئ الكريم بخصوص هذه العبارة فأعتقد أنه ( 22ا

والكاتب أيب يعرب املرزوقي، وما مرادنا هبا، فلم نقصد هبا جمرد التهويل وال مغالطة ابن تيمية وال 

غري ذلك من املقاصد التي ال يليق نسبتها إلينا، ولو كان الدكتور أبو يعرب جمرد تيمي مغلق العينني 

ا عل يه، وال خصصنا زمانا لنناقش ما آل إليه، فإن افرتاءات التيمية والوهابية ملا جردنا قلام لنكتب رد 

علينا وزعمهم أنا إنام ننسب إىل ابن تيمية ما مل يقله انترشت وعرفت حتى مل يعد هلا قيمة وظهر كذب 

هذه االفرتاءات الصادرة بحقنا، وظهر للمهتم عجز هذه الطائفة عن أن تدافع عن شيخ إسالمهم 

 ية.ابن تيم
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يتصف به. ولكن هذا ال يلزم إذا حكم العقل أن األمر املعني إنام هو كامل ملوجود بعينه أو جلنس أو 

  .(نوع من املوجودات

ة مسكالم األستاذ سعيد هذا ال يكون ذا معنى إال لسهو حال دونه واالنتباه إىل األخطاء اخل

 السابقة أو بصورة أدق لتقويله ابن تيمية ما مل يقله
23
 عبارته الواضحة وضوح الشمس يف القيلولة يف 

 ستاذ سعيد=()مثال األا: ملن يطلب احلق وقبلته وجه اهلل. والدليل القاطع هو املثال املرضوب أدناه

الزواج جلنس اإلنسان أكمل من عدم الزواج )ما قاله ابن تيمية= االتصاف بالصفات الكاملية جلنس 

زواج هو كامل ال ألصل الوجود، بل هو كامل لوجود اإلنسان احلي أكمل من عدم االتصاف هبا(. فال

)واالتصاف بالكامل ليس ألصل الوجود بل هو للحي القيوم(. وحينذاك ال جيوز أن يقال، إذا كان 

الزواج كامال، فكل ما ليس بمتزوج أنقص من املتزوج! ألن هذا القول هو عبارة عن مغالطة، ألنك 

اص لتحكم عّل العام. واملقصود باخلاص هنا ما يصدق عّل البعض، هبذا تكون قد استندت إىل اخل

فام يصدق عّل البعض وال يصدق عّل كثريين، ال جيوز احلكم به عّل الكثريين )=وذلك ما فعل ابن 

 تيمية لو مل تقوله ما مل يقل(. فتأمل )=وهذه األخطاء اخلمسة هي التي يوصل إليها التأمل
24
)). 

                                                           

قد تبني أن هذه هتمة عارية عن الصدق، فهي إىل الكذب اأي عدم املطابقة لعدم ( 23ا

أقرب، وتبني أن كل ما نسبناه إىل ابن تيمية ( وجود الدليل عليها بل مع وجود الدليل عىل بطالهنا

للهول ويا فقد قال به، وأن ما نسبه أبو يعرب املرزوقي إىل ابن تيمية فإن ابن تيمية مل يقل به، فيا 

 لغرابة ما حيصل هنا!!

لقد تبني لنا يا أهيا الدكتور الفاضل أن تأملك ليس بتأمل أصال ، بل هو جمرد اندفاع ( 24ا

 وترسع، وظهر لكل من له عقل ولبٌّ أن ما زعمته سابقا ليس له أدنى ثبوت. فتأمل وأعد التأمل.
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 لم عليها إبن تيمية ليست ألصل الوجود بل للموجود احليإن الكامالت التي يتك
25
)مثل  

وهو مل يقل من ليس بسميع بصورة مرسلة ليس بكامل بل قال احلي الذي ال يسمع  الزواج لإلنسان(

 .(لو كان أصم فال يكون كامال، اون ناقص  ناقص ومن ثم فهو ليس بكامل واحلي القيوم يك

 : هذه عّل فقرته األخرية اأقول تعليق  

فهذه عبارة صحيحة، ألن نقصه عىل األقل  (من ليس بسميع فهو ناقصالو قلنا : احسن  

لالتصاف هبا أو مل  ال  متحقق ألنه مل يتصف بالسمع الذي هو صفة كامل، وهذا صحيح سواء كان قاب

القول لالتصاف هبا، فاحلي السميع أكمل من غري احلي وبالتايل غري السميع، وال يصح   ال  يكن قاب

بعدم جواز نسبة النقص إىل غري احلي وغري السميع، بحجة أنه يفتقد أصل مصحح االتصاف 

إذن هو غري متصف بالكامل لسببني األول كونه غري حيٍّ والثاين كونه : بالسمع وهو احلياة، ألنا نقول

 غري سميع.

رسلة ليس من ليس بسميع بصورة ما: وال أدري مل قال املرزوقي إن ابن تيمية مل يقل

، فهل يعني ذلك أن املرزوقي (بل قال احلي الذي ال يسمع ناقص ومن ثم فهو ليس بكامل ،بكامل

يريد أن من مل يكن متصفا باحلياة فال جيوز وصفه بالنقص يف مستوى الكامل ا=الوجود( بسبب أنه 

يف ابتعاده  غري متصف بالصفة التي تصحح االتصاف بالسمع ا=احلياة(، إنه إن قال بذلك فال شك

 عن الصواب. وهذا بغض النظر إن كان ابن تيمية قد قال بذلك أو مل يقل به!

                                                           

د املعني، قد اتضح، وظهر أظن  أن مرادنا بالكامل ألصل الوجود والكامل للموجو( 25ا

بذلك كم هو مدى االبتعاد الذي وقع فيه الدكتور عن بيان قصدنا، وكم هو الظلم الذي أحلقه بنا يف 

 نسبة ما مل نقله إلينا، بل يف نسبة ما مل يقله ابن تيمية إليه.
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فال أحد من املسلمني وال العقالء الفامهني ملا يقولون يمكنه أن يزعم أن اهلل تعاىل ليس 

أكمل من خملوقاته، بل اجلميع يؤكد أن اهلل تعاىل كذلك، حتى ابن تيمية، ومن زعم غري ذلك فقد 

امن أصل اإلسالم، ما دام كذلك فإنه يقال  خرج أكمل  اإن اهلل تعاىل كامل يف ذاته، وهو قطع  : أيض 

من خملوقاته، وهذه األكملية تستدعي وجود مفهوم أعم  من الكامل بحيث يصح التفاوت فيه بني 

أي بالكامل  اثنني. ولو انتبه الكاتب إىل ذلك القدر، لظهر له بوضوح مل قلنا بالكامل ألصل الوجود،

بمالحظة الوجود، ومل نشرتط لتصحيح القول بمقولة الكامل بمالحظة موجود معني اذي ماهية 

.)  وحقيقة معينة، كاإلنسان، واملالك، واجلن 

ذلك أن الكامل ا: وقد ذكر د. املرزوقي هذا املعنى مرة أخرى يف بعض هوامشه، فقال

ي هو متام حقيقته أو طبيعته من حيث هو ذاك لكل منها كامله املحض الذ: املحض يعمها مجيعا

كامل اإلنسان املحض : املوجود. ولذلك فابن تيمية ال يتكلم عليه مرسال بل عليه بعد أن يتخصص

 اهـ. (هو عني وجوده أعني العاقلية التي تكتمل هبا حيوانيته.

ة نسبية، فهو ال وهذا يدل  عىل ما ترى عىل أن املرزوقي ال يعرتف بمقوله الكامل إال من جه

بالنظر للشخص أو النوع املنظور فيه، ككامل اإلنسان، أو كامل األسد، أو  ال  يفهم من الكامل إال كام

كامل احلجر، يعني إنه يرفض وجود مفهوم للكامل تشرتك فيه مجيع هذه الكامالت اخلاصة بحيث 

 يصحح قول من يقول إن اهلل يعمها ويصدق عليها وعىل غريها. وهذا املوقف اخلطري يستلزم منه أال

، اتعاىل أكمل من سائر املخلوقات! بل ينبغي له أن يقول إن كامل اهلل تعاىل ثابت له بالنظر لكونه إهل  

وهذا  ،ولكنه ال يستطيع أن يقارن بعقله بني كامل اهلل تعاىل وكامل أي موجود من املوجودات احلادثة

 . املعنى يرفضه ابن تيمية نفسه كام هو ظاهر

نعم يصح  أن يرتفع بعض أفراد املخلوقات إىل منتهى الكامالت املمكنة له بحسب نوعه، 

فيكون أكمل عىل األقل من غريه من األفراد التي تنتمي إىل النوع نفسه، وهذا حيقق التفاضل بينها، 
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ال هو أفضل فنقول هذا الفرد أكمل من غريه من األفراد التي تنتمي إىل النوع نفسه، فسيدنا حممد مث

 البرش عىل اإلطالق، وهذا صحيح، وال أعتقد أن د. املرزوقي خيالفه. 

اولكنا نقول  : للتفاضل بني نوع ونوع من أنواع املوجودات، فنقول ال  إن هناك جما: أيض 

جنس البرش أفضل من جنس اجلامدات، أو من جنس النباتات، بمعنى أن الكامالت الوجودية 

 اإلنسان أشد وأكثر من تلك التي حازهتا رتبة اجلامدات.  املحضة التي حازها نوع

اوبناء عىل هذا الفهم فيمكن القول  يف درجة الكامل بني وجود اهلل  اإن هناك تفاوت   أيض 

تعاىل، وبني وجود املخلوقات، ومعنى ذلك أن درجة الكامل الثابتة هلل تعاىل أعىل بصورة ال تقارن 

الختالف احلقائق اخلارجية،  ؛حيث إنه ال يوجد جنس مشرتك جيمعهامبدرجة الكامل الثابتة للبرش ب

 مع اشرتاك اإلطالقات اللفظية يف بعض اجلهات. 

أفضل  اإن سيدنا حممد  : وربام يمنع أبو يعرب املرزوقي بناء عىل موقفه أن يقول قائل

 نفكاك منه. الاال يمكنه  ابل هذا الزم له لزوم   ،ااملخلوقات مجيع  

در من االشرتاك يف أصل الكامل هو الذي أردناه بقولنا الكامل املحض أو الكامل وهذا الق

 بالنظر ألصل الوجود، تلك العبارة التي مل يفهمها عىل وجهها د. املرزوقي.

ثم إن ابن تيمية ال يمكن أن يتكلم عىل الكامل ألصل الوجود بل ا: ثم قال د. أبو يعرب

ن اهلل ليس أصال للوجود وإال لكان أصل وجود ذاته فيتقدم تكلم عىل كامل ذات حية هي اهلل أل

 .(األصل عىل املأصول وصدور املأصول عن األصل

، ليس إال عىل عدم الفهم ملا ذكرناه مبنيٌّ قد ظهر لك أهيا القارئ أن كل هذا الكالم : أقول

لنظر ألصل الوجود، ما أردناه من قولنا بالكامل با اويبدو يل أن الدكتور املرزوقي مل يفهم متام  

والكامل الذي ألصل املوجود، يعني الكامل املحض والكامل اإلضايف، أي الكامل املنزه عن شائبة 

 نقص وغري املستلزم ألي وجه عدمي منسوب للذات اإلهلية، والكامل الذي يستلزم ذلك.
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ىل عدم وقد أظهرنا هذا املعنى غري مرة، ولوال أن الدكتور املعرتض يكرر من اعتامده ع

 متييزه هلذا املعنى يف إلزامنا بام ال يلزمنا، ملا كررنا الكالم فيه لوضوحه.

وهو قد توهم أن املراد بأصل الوجود أي الذي ينبعث عنه الوجود كام ينبعث الشعاع من 

الشمس، وهذا فهم غريب عجيب، مل خيطر لنا عىل بال ومل نامرسه بحال، ومل يكن من املفرتض أن 

حناه سابقا، وجمرد املثال كاف خيطر عىل ب ـام أرْدنا باملثال الذي وض 
ال الدكتور الكاتب، ألنا مث ـلنا لـ 

لتوضيح املقال، مع أن كالمنا واضح بدون املثال! وال نريد أن نكثر من الكالم بعد ما قلنا! ونرتك 

 االستغراب للقارئ كام يشاء...!
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 استعراضات لفظية!

 ومقولة االشرتاك اللفظي!

 

أو الذات التي هي املعلولة  (الكاوزا سوي)ـابن تيمية ال يقول با: ثم قال د. أبو يعرب

لذاهتا فهل يكون األستاذ ممن يقول هبا ومن ثم بوحدة الوجود؟ إنام اهلل هو احلي القيوم غري املخلوق 

 الذي خلق املوجودات املخلوقة. 

عنى له وحتى نمر برسعة إىل وحاصل القول وجممله حتى ال نطيل الكالم يف ما ال م

اهلل من حيث هو احلي : املقصود من هذه املحاولة أن ما قاله ابن تيمية يقبل التلخيص يف مجلة واحدة

القيوم له كل الكامالت التي ينسبها إىل نفسه والتي هي ذاتية للحي اخلالق من حيث هو حي خالق 

أن ذات اهلل ال تتقاسم الوجود مع ذات دون أن تكون من جنس ما يتصف به احلي املخلوق علام ب

فهو الواجد باملعنيني أي أصل اجلود والوجود املخلوق وواهبهام وهي : املخلوقات إال باالسم

 . (املوجودة أي الفقرية إليه فيهام

 : اأقول تعليق  

ليس من املستحسن هنا أن تدخل أهيا الدكتور الفاضل كلمة أو مصطلحا بلغة غري : ال  أو

وكأنك ال يمكنك أن توضح املعنى إال بلغة أجنبية، مع أن املعنى املراد موجود ومستعمل عربية، 

 بكثرة يف اللغة العربية، وتوجد مصطلحات وتعبريات له شائعة بني املتكلمني والفالسفة. 

 أو علة تعني بالكاوزا الكاتب عنها عرب التي الكلمة إن -توضيحا–ولكن نقول للقراء 

 La causaوتعريفها بإضافة أداة التعريف هكذا  Causaيطالية هكذا اإل غةبالل وتكتب سبب،

 Dio e la causa primaوتطلق عىل معنى السبب أو الباعث أو الداعي، ويقولون عن اهلل تعاىل 
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اجلر للغائب يستعمل للملكية أو النسبة  فهو ضمري suaيعني اهلل هو العلة األوىل، وأما سوى 

possessivo di terza persona  وهو بصيغة املؤنث ألن كلمةcausa  يعتربوهنا باللغة

. فيصري حاصل suo، أما الضمري بصيغة املذكر فيكتب هكذا aاإليطالية مؤنثة النتهائها باحلرف 

 هي حرف تعريف عندهم. la. وكلمة la causa suaالعبارة 

مما كنت أعرفه من اللغة  أرجو أن أكون قد أصبت فيام قلته يا دكتور، فأنا قد نسيت كثريا

 اإليطالية. 

ويمكن أن يكون لفظها بالفرنسية قريبا مما ذكرناه، ألن كال من الفرنسية واإليطالية أصلهام 

 من اللغة الالتينية، مع أن اإليطالية أقرب إىل الالتينية من الفرنسية كام هو معلوم. 

تعاىل كام هو معلوم، ولكن ما  مع العلم أننا جيب أن نتحاشى إطالق لفظ العلة عىل اهلل

 رضبناه إنام هو مثال.

أما بخصوص املعنى، فأعلمك أهيا الدكتور الفاضل أن القائلني بوحدة الوجود ال يقولون 

بالكاوزا سوى عىل حسب لكنتك، وال يقولون بالذات املعلولة لنفسها، بل يقولون باملظاهر املعلولة 

نات، وال عالقة هلذا بالذات املعلولة لنفسها. وهل نستطيع عن الذات أو جتيل الذات بأحكام املمك

أن نفهم من كالمك أنك تعتقد أن القائلني بوحدة الوجود يقولون أن ذات اهلل تعاىل معلولة لنفسها؟ 

 إنك إن قلت  بذلك فيحسن بك أن تراجع معلوماتك لكي تصح إلزاماتك. 

اطمئن أنا ال أقول بوحدة : وابهل أقول بوحدة الوجود أو ال؟ فاجل: أما عن تساؤلك

 الوجود.

وأنا يف احلقيقة ال أجد طريقة لفهم حقيقة كالمه إال أن يكون قد ظن  أن املراد من قول أصل 

الوجود أنه علة الوجود، بل هذا هو الظاهر من كالمه، وإال فلامذا أدخل الكاوزا سوى؟! ومل نفى 

ة لنفسها! واحلقيقة أنني احرتت يف الطريقة التي يفهم هبا بالذات املعلول ال  عن ابن تيمية أن يكون قائ
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غريبة تصدر منه،  اهذا الدكتور الفاضل كالمي، مع وضوحه، وها نحن نرى مرة بعد أخرى أفهام  

 بصورة غري صحيحة ودون ارتكازها عىل قواعد راسخة.

دة ابن تيمية! هل فليتأمل اإلخوة الفضالء كيف يقرر الدكتور أبو يعرب املرزوقي عقي: اثاني  

بأنه ال اشرتاك بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته إال باالسم، أما احلقائق  ال  أنت متأكد أن ابن تيمية يقول فع

لن يتجرأ  اصحيح   عىل حد تعبريك؟ صدقني إن كل من قرأ ابن تيمية وفهمه فهام   افهي خمتلفة متام  

تها، وأنا أنصحك بإعادة قراءة كتب ابن تيمية، عىل أن يطلق هذا الترصيح بالصورة اجلازمة التي قل

فيبدو أن اجلانب وقراءة ما مل تقرأه منها، أو بإعادة قراءة اجلانب الذي مل هتتم به من عقيدة ابن تيمية، 

املنهجي والعقليات املجردة وأسس املعرفة والعلم قد شغلتك عن متابعة حقيقة ما يعتقده هذا 

ك ملخالفة ابن تيمية للمنطق القديم وميله نحو ما يدعى باملنطق الرجل، ويبدو أن جمرد مالحظت

، ااالسمي اآلن قد جعلتك تعكس مجيع ما تعتقد أنه احلق يف نفسك عىل ابن تيمية وتلصقه به إلصاق  

 .امنك له عن أن يكون قد قال بام ال تراه صحيح   اوما هذا إال إحسان لظنك به، وتنزهي  

بن تيمية يقول إن هناك مشاهبة رضورية يف احلقائق بني اهلل تعاىل إن ا: أهيا الدكتور الكاتب

يف ذاته، مماسا  اوبني العامل املخلوق، ولذلك فهو جيهد نفسه يف كل كتبه إلثبات كون اهلل تعاىل حمدود  

قائم بذات اهلل  اللعرش، حتل  فيه احلوادث واألفعال، بإرادته وقدرته، وأن غضبه هو أمر حادث متام  

ىل فليست خمالفة حلقيقة اىل، وكذلك ضحكه وفرحه، وأما احلركة التي ينسبها ابن تيمية هلل تعتعا

احلركة التي تراها ألي جسم ينتقل من مكان إىل مكان، أترى حد  غرفتك التي تعيش فيها، أو 

لدك التي جامعتك التي ترتادها، هل تعقل معنى احلد  إذا نسبناه إىل اجلامعة أو إىل منزلك أو إىل ب

تعيش فيها، إن هذا احلد وهو هناية وجود اجلامعة وكينونتها وحتققها يف اخلارج، وهو الزم عن 

. وال نريد أن نفصل االتحيز املحدود، هو عينه الذي يثبته ابن تيمية هلل تعاىل عندما يقول إن له حد  
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للظن به  انك إنام تدافع عنه إحسان  لك هنا يف عقيدة ابن تيمية، ألنا هنا نحسن الظن  بك ملا يظهر لنا أ

ه ونقضه.  أن يقول بالتشبيه والتجسيم الرصيح، ولذلك فأنت تنسب إليه ما ألف ابن تيمية كتبا لرد 

وهذا اجلانب من جوانب عقيدة ابن تيمية هو الذي ألجله نسب إليه العديد من العلامء 

للخوض يف  اكافي   اك مل تتفرغ أو مل جتد وقت  القول  بالتشبيه، ومل تقترص هذه النسبة علينا نحن، ولعل

 هذه املباحث!

واحلقيقة أن االشرتاك بمجرد األسامء يف الذاتيات أو األمور الوجودية هو ما يقول به 

األشاعرة، ولذلك فإهنم أثبتوا أن حقيقة قدرة اهلل تعاىل غري حقيقة قدرة البرش، وحقيقة علمه غري 

ه غري حقيقة وجود البرش، ولذلك فقد نفوا عن اهلل تعاىل التحيز حقيقة علم البرش، وحقيقة وجود

والرتكيب واحلركة واحلد  وقيام احلوادث يف ذاته، وكل هذه األمور أثبتها ابن تيمية، بل إن كل قيامه 

يف عدم إنجاز  عظيام   اعىل العلامء وخمالفته هلم إنام يدفعه إىل ذلك هذه اجلهة. ولعل ذلك كان سبب  

فحقيقة الوجود الواجب عند األشاعرة  ،العظيمة التي تتمنى أهيا الدكتور أن لو كان أنجزهاثورته 

غري حقيقة الوجود املمكن، وأما التعبري عن احلقيقتني باألسامء الواحدة ااملشرتكة بينهام( فال يستلزم 

ذلك كله البن االحتاد يف احلقائق اخلارجية ولذلك قالوا ونقول باالشرتاك اللفظي. ولكنك تنسب 

تيمية، ونتمنى حقا لو تستطيع إثبات ذلك. ولكنك لن تستطيع، فسوف جتد العديد من النصوص 

 عنده تبطل مراد ك، ويكفي أنه أثبت هلل تعاىل بعض لوازم األجسام التي ذكرناها.
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 التشبيه والتجسيم!: د. املرزوقي

 

فات التي يتصوروهنا جتسيام ذلك أن حجته األساسية ضد نفاة الصا: ثم قال د. أبو يعرب

أبسط من كل بسيط يتوقعه اإلنسان وهو ما أورد هذه األدلة إال إلفحام املتعاقلني. فهو يبني أن من 

ينفي ما يثبته القرآن هلل من الصفات أو االفعال بدعوى أهنا تؤدي إىل التشبيه يصح عىل ما يثبته من 

كال النوعني يؤدي إىل التشبيه إذا ظن من جنس ما  :األفعال املزعومة عقالنية أو روحية الصفات أو

... فكام أن عند اإلنسان عقال كان أو يدا أو سمعا أو برصا أو نزوال أو صعودا أو عروجا إلخ.

صفات اهلل غري املجسمة ال يليق هبا اعتبارها من جنس صفات اإلنسان فكذلك الشأن بالنسبة إىل 

ها ومن ثم فهي منزهة عن التشبيه. وكام ال متاثل بني الصفات التي تظن جمسمة. لذلك فهي غري

صفاتنا العقلية وما وصف اهلل به نفسه مما يشرتك معها يف االسم من صفات اإلنسان فكذلك صفاته 

 التي تبدو جسامنية ال متاثل صفاتنا اجلسامنية إال باملشاركة يف االسم.

فنحن ننسبها إليه مع اجلزم بأهنا خمتلفة متام فإذا نسبنا العلم والعقل واإلرادة والقدرة إىل اهلل 

االختالف عن سمياهتا اإلنسانية ألن اهلل ليس كمثله يشء. ونفس األمر يقال عن اليد والغضب 

. واحلركة والنقلة نزوال وصعودا إلخ... وكل اإلشكال جاء من موقف الكالم املسيحي .واملكر إلخ

شأن اجلسم قبالة الروح. أما لو أخذنا اجلسم من دون  والفلسفة اليونانية اللذين كانا حيطان من

التحقري الذي ألصق به فإننا يمكن أن نتصور جسام ال كاالجسام الدنيوية مثل تصورنا عقال ال 

 .(كالعقول الدنيوية

 : أقول

–العتقاد ابن تيمية، بل هو جمرد ما  امطلق   احقيقي   اكل هذا الكالم ال يشكل وصف  : ال  أو

 هذا من إليه تنسبه -ربام–صحته وال تتصور أن ابن تيمية خيالفه، فأنت ب وجتزم أنت دهتعتق -ربام
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ى هو وهذا الباب، ، بإحسان املسم   بل الباب هذا يف مطلقا حجة عىل يشتمل مل كالمك وألن   الظن 

 منذ اىلتع اهلل بحمد أنجزناها التي دراستنا إىل وأحلناك تقابلها، بدعوى عارضناها فقد دعوى، جمرد

 ن عرش سنني.فارجع إليها. م أكثر

وبينا حقيقة دعوى ابن  رشحناهأما موضوع االشرتاك يف األسامء وعدم االشرتاك فيه، فقد 

 فارجع إليه، قبل أن ترص  عىل دعواك! (نقض العقيدة التدمريةاتيمية يف جهات عديدة منه يف كتابنا 

من املسيحيني الذين كانوا حيطون من قيمة جاءتنا  ال  كالمك يعني أن املشكلة أص: اثاني  

ال كاألجسام! هذا كالم غريب آخر صادر من أستاذ الفلسفة!  اجلسم، وإال ألمكننا أن نتصور جسام  

ة من ينفي اجلسمية؟ كام تزعم أن ابن تيمية جرد معارضهل أنت فعال تعتقد هبذا األمر، أم تقوله مل

 ضة لنفي استحالة ما يقول به معارضوهم؟ كان يعارض حجج النفاة فقط ملجرد املعار

 مما يصدر منك من ترصحيات.  ااحلقيقة أنني مستغرب جد  

أن كل هذه النزاعات اهلائلة التي حصلت بني نفاة اجلسمية وبني  ال  هل تتصور فع احسن  

اليونان  أن نفاة اجلسمية كانوا آخذين من ال  مثبتيها كان أصلها من املسيحية واليونانية؟ هل تعني فع

 واملسيحية هذا النفي؟ فمن أين أخذ مثبتو اجلسمية هلل تعاىل هل أخذوها من اليهود والثقافة الوثنية؟

تستطيع حل  هذه اإلشكالية  ال  هل تعتقد أهيا الدكتور الفاضل أنك هبذا التخريج الساذج فع

 العميقة...

لو أخذنا اجلسم من دون ا :تقولحتى تعارضنا به، ف ال  ومن قال لك إننا نتصور اهلل تعاىل عق

التحقري الذي ألصق به فإننا يمكن أن نتصور جسام ال كاالجسام الدنيوية مثل تصورنا عقال ال 

 اهـ.(كالعقول الدنيوية.
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ج لعقيدة  احلقيقة أنني يف اندهاش مستمر مما أقرأه لك، فأنت اآلن متارس دور املخر 

ية مل يكن يقول إال ما جاء يف القرآن والسنة! فهل جاء يف املجسمة، ويف الوقت نفسه تزعم أن ابن تيم

إقناعنا بأن هناك جسمية تليق باهلل وجسمية ال  ال  القرآن والسنة أن اهلل تعاىل جسم حتى حتاول أص

 تليق به جل وعال؟

 !!!اغريب أمرك جد  

نا العقل كذلك حمدود إذا اعترب ،فليس اجلسم وحده هو املحدودا: ثم قال د. أبو يعرب

التجربة اإلنسانية معيار حتديد  ملاصدق التصورات. وإذا كنا قادرين عىل نسبة العقل إىل اهلل رغم أن 

ما نعلمه من العقول حمدود فنضمر نفي املحدودية فإننا يمكن أن ننسب إليه اجلسم مع نفي 

له مثيل يف الدنيا  املحدودية كام نفعل مع العقل. ومثلام نتصور ما يتكلم عليه القرآن يف اجلنة ليس

رغم كونه جسميا يف كل عبارات القرآن الكريم فكذلك يأيت الكالم اهلل عىل اهلل بلغة تبدو جتسيمية 

 .26(ألننا من القرآن أيضا نعلم أن اهلل ليس كمثله: دون أن تكون تشبيهية

هذا كالم بال فائدة وهو عبارة عن تسويد صفحات بال معنى حمصل، فمن هو الذي : أقول

 أجاز إطالق اسم العقل عىل اهلل تعاىل، حتى تعارضه بذلك؟ 

وهل حمدودية العقل حمل الكالم يف حمدودية العقل هي نفس معنى احلد  املنسوب من قبل 

 ابن تيمية هلل تعاىل؟ 

حمدودية اجلسم معناها أن أبعاده التي هو عليها، أي امتداده يف األبعاد حمدود، فال يوجد 

هلا. وأما حمدودية العقل فمعناها عدم قدرة العقل عىل النظر يف كل يشء موجود أجسام ال هناية 

                                                           

ثله يوجد خلل يف العبارة، لعلها: فكذلك يأيت كالم اهلل عىل اهلل ... أن اهلل ليس كم( 26ا

 يشء.
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ومعدوم العتامد العقل عىل آليات معينة ربام ال تؤهله لإلحاطة بكل يشء، وهذا معناه نقص قدرة 

عىل ما حتبه من -العقل، وفرق كبري بني نقص قدرته وبني أن يقال إن ما يدركه العقل الرصيح 

 ال يكون مطابقا لألمر يف نفسه، ألن هذا يؤدي إىل نقض العقل نفسه. قد -اصطالح

وبناء عىل هذا التفريق فقد ظهر أن مقارنة املحدودية املنسوبة إىل األجسام بمحدودية العقل 

 . مفيه إهيا

وأما ما أشار إليه من أن القول بمحدودية العقل يظهر إذا رشطنا حتديد ماصدقات 

ذهب التجريبي أو ، بل يلزم أصحاب املال  صنسانية، فهذا الرشط ال يلزمنا أالتصورات بالتجربة اإل

 .ام يريده الكاتبعقل باملعنى الذي ذكرناه نحن ال بفنحن نقول بمحدودية ال الوضعي، ومع ذلك

مما تقول، وخيل إيل  أنني ال أتكلم إال مع  لك نفرت   احلقيقة يا دكتور أنني كلام تعمقت  

كر كهؤالء الذين وصفتهم يف بعض مقاالتك وقلت إهنم أحد أسباب التخلف وهايب منغلق الف

 وأهنم يعوقون استثامر ثورة حبيبك ابن تيمية.
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 القدم النوعي وكالم اهلل تعاىل

 

جاء يف كالم أحد املرشفني عىل  وهبذه املناسبة ال بد من اإلشارة إىل ماا: قال د. أبو يعرب

ا عىل رسالتي املفتوحة إىل السيد حسن نرص اهلل زاعام أنه ال يثق يف ناد من نوادي هذا املوقع تعليق

رأيي ألنه سمعني مشافهة أقول بالقدم النوعي للعامل. ورغم أين ال أحب احلجاج الكالمي ملشاركتي 

 ابن تيمية يف اإليامن بوهائه
27
كام أسلفت وأين ال أذكر هذه احلادثة فإين أرى من املناسب هنا أن أبني  

ن صح أن ذلك قد حدث أن أبني له ما مل يفهمه فبات ال يثق برأيي باحلجاج الكالمي الذي قد له إ

 : يفهمه

 ألست تؤمن بأن اهلل ال حتل فيه احلوادث؟ -1

 (ألست تعترب اخلالقية من صفات األفعال؟ -2

                                                           

ا إىل هناية هذا حق  ( 27ا ا إن هذا الكالم يبعث عىل االستغراب، ويبدو أنني سأظل مستغرب 

املقال املريب، فابن تيمية من وجهة نظر هذا الفيلسوف ينبذ علم الكالم وال يدفع كالم املخالفني 

ي كتب بعض بكالم خيتاره هو، هكذا يتصور الدكتور املرزوقي املتخصص بالفلسفة واملنطق الذ

ا.   الكتب يف فلسفة العلم ابن  تيمية، هذا يبعث عىل العجب حق 

ا نحن فإنا جازمون بأن ابن تيمية ما هو إال متكلم وصل إىل أشد حاالت اجلدل واملامراة أم  

يف اجلدل، وما هو إال صاحب مذهب كالمي خاص، وصاحب اعتقاد خاص امؤلف من أصول 

، وقد بينا أن أغلب ما قاله الدكتور املرزوقي ( فات اخلاصة منهكرامية وجتسيمية مع بعض اإلضا

 واصفا به ابن  تيمية جمرد هواء واه ....
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ف اهلل املعرب عنه باخلالقية هي صفة معنوية عندنا، الزمة التصا اكون اهلل تعاىل خالق  : أقول

البن تيمية والفالسفة القائلني بأن  اوجود املخلوق بالفعل، خالف   اتعاىل بالقدرة، وال تستلزم مطلق  

اهلل جواد وألنه جواد فيجب أن خيلق وال يمنع عطاءه عن القابل، فالفعل واجب عندهم مع القابل، 

  تعاىل أزال. ومنعه بخل، واهلل ليس ببخيل، فيلزم عندهم وجوب صدور املخلوقات عن اهلل

من عند نفسه سامه  اوالفارق بني من قال منهم بذلك وبني ابن تيمية أن ابن تيمية اخرتع أْمر  

ما من خملوق إال وقبله : ، لئال يلزمه ما لزم الفالسفة من القدم الشخص للعامل، فقالالقدم بالنوع

ب املشهور حس عىل تيمية ابن ملذهب وصف   هذا–خملوق، فال يوجد خملوق عنده إال وهو حادث 

 .-لوقات ومادة العاملخوعىل حسب ظاهر كالمه، وإال فإنه قد يلزمه قدم شخص بعض امل

 . 5والدكتور املزورقي يقول هنا أيضا برضورة اخللق، كام رصح به يف رقم 

ويبدو أن الدكتور مل يعرف املقصود من مصطلح صفة الفعل عندنا، وبني صفة الفعل عند 

فصفة الفعل عندنا، هي صفة قديمة تصدر عنها أفعال حادثة وهذه األفعال غري قائمة ابن تيمية، 

 بذات اهلل تعاىل، وصفة الفعل عندنا هي القدرة.

ىل بقدرته ويقوم اأما صفة الفعل عند ابن تيمية فهي عبارة عن فعل حادث يوجده اهلل تع

 يمية قديمة بالنوع حادثة باألفراد.هذا الفعل احلادث بذات اهلل تعاىل، وصفات الفعل عند ابن ت

 فيوجد فرق كبري بني املصطلحني، ذكرناه هنا لعل الدكتور يتنبه إليه!

أال ينتج عن ذلك نفي التجدد عىل اخلالقية لئال حتل يف اهلل  -3): ثم قال د. أبو يعرب

  (احلوادث فيكون اهلل خالقا يف األزل واألبد ويكون فعل اخللق قديام؟

النتيجة ال تلزم من املقدمات مطلقا، وقد بني علامء األشاعرة أنه مع كون اهلل هذه : أقول

 تعاىل قديام وكونه قادرا منذ القدم، إال أنه مع ذلك ال يلزم قدم  العامل. 
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واإلشكال الذي يثريه الدكتور الفذ  أجاب عنه اإلمام الغزايل واجلويني والرازي وقدماء 

علوما لطالب العلم حتى إين ال أتوقع أن هتتز نفس طالب مبتدئ األشاعرة وحمدثوهم، وقد صار م

 لعلم الكالم مما يقرأه للمرزوقي!!

وملا كانت أفعال اهلل ليست عبثا وكانت قدرته مطلقة فإنه ال  -4ا: ثم قال د. أبو يعرب

 .(يمكن أن يكون خالقا لاليشء. فيكون املخلوق قديام بالنوع لعلمنا بفناء املخلوقات بالعدد

، فكون اهلل اهذه مقولة مبنية عىل مغالطة حمضة، ويتضح وجه املغالطة بام بيناه سابق  : أقول

ال يستلزم بالرضورة وجود الفعل وال وجود املخلوق، بل وجود املخلوق تابع لإلرادة  اتعاىل قدير  

 إلرادة.، وال يكون رضوري الوجود بال ذلك القصد وابالقصد، وما يوجد بالقصد ال يكون قديام  

والحظ من جهة أخرى أنه ال معنى لقول املرزوقي ابفناء املخلوقات بالعدد(، ألنه إن كان 

 يقول بالقدم النوعي، فهو قائل بام ال هناية له يف القدم، وما ال هناية له ال يقال له عدد. 

 واحلقيقة أن تعبريات املرزوقي ركيكة رغم تكلفه العديد من االصطالحات التي ال حاجة

له هبا، وحني يأيت إىل املصطلحات املستعملة بالفعل يتخبط فيها ويستعملها كام ال يستعملها مبتدئ 

درس من دروس علم  ليف العلوم مما يدل  عىل أنه ال حيسن ضبط معناها كام وضعت له، وهذا أو

! وأنى له أن حيق ق ذلك وهو املنطق القديم، ضبط التعاريفات وضبط املفاهيم! فهو مل حيققه بعد 

 يقول بالسيالن يف كل يشء والتغري الدائم لكل يشء...!

واملخلوق بالنوع كذلك  ويكون اخللق مستمرا بالنوع رضورة -5ا: ثم قال د. أبو يعرب

رغم أن املخلوق بالعدد يف سيالن أبدي ال يثبت فيتجدد اخللق يف كل حلظة وهو ما يثبته العلم حتى 

فضال عن العامل كله )=كيل ما عدا اهلل وليس كله ألن كله متوال يف الزمن بالنسبة إىل األنواع الدنيا 

 (وليس فيه يشء قديم(
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عىل سبيل اإلجياب؛ ألن الرضورة منشأها  ال  الرضورة هنا تستلزم كون اهلل تعاىل فاع: أقول

 مرشوط  البن تيمية، أهنا رشط كامل اهلل، ولكن هذا الكامل  اكام هو واضح من كالم املرزوقي تبع  

بالفعل، وهذا هو معنى  ال  يف كون اهلل تعاىل كام ابإجياد املخلوقات، فيكون إجياد املخلوقات رشط  

باملخلوق، وهذا املعنى إن سل م به املرزوقي وغري املرزوقي يستلزم بال  اكون كامل اهلل تعاىل مرشوط  

 شك وال ريب إشكالية عظيمة يف حقيقة اعتقاده.

ومن ثم فاملخلوق بالعدد ليس قديام بل هو حادث دائام يتجدد  -6): ثم قال د. أبو يعرب

 (خلقا بعد خلق إىل غري غاية ومن دون بداية.

هذا الكالم اعرتاف من املرزوقي بأن العامل قديم بالنوع، وهو عني اعتقاد ابن تيمية : أقول

رسالة اإلمخيمي ويف أثناء الكاشف  بذلك، ولكن ا قد ناقشنا ابن تيمية وبي نا وهاء قوله يف تعليقاتنا عىل

 الصغري، وقد بني العديد من العلامء وهاء هذه العقيدة.

ونفس اليشء يقال عن صفة الكالم ألن فعل اخللق اإلهلي بكلمة  -7): ثم قال د. أبو يعرب

فإذا أثبت للخالقية من حيث هي صفة فعل القدم فينبغي أن تثبته للكالم من حيث هو صفه : (كن)

 القدم لئال يكون القرآن الكريم خملوقا بمعنى كونه حمدثافعل 
28
. 

 (فيكون القرآن قديام بالنوع من حيث هو فعل الكالم اإلهلي -8

 اهلل فعل عني   إنه -تيمية ابن رأي عىل–هذه مغالطة بينة، فالقرآن الكريم ال يقال عليه : أقول

يلزم من ذلك أنه إذا كان الفعل  فال لقرآن،ا فهو تعاىل هلل فعل كل ليس يعني بالنوع، القديم تعاىل

إن كالم اهلل تعاىل قديم : بالنوع، بل إن ابن تيمية يقول بالنوع أن يكون القرآن قديام   اإلهلي قديام  

بالنوع، وأما القرآن فإنام هو بعض هذا الكالم وهو حادث، وال يقول عنه ابن تيمية إنه قديم بالنوع، 

                                                           

 ال أريد أن أعلق عىل هذه العبارة ألن مفاسدها ظاهرة!( 28ا
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ملخلوق عنده هو ما أوجده اهلل تعاىل خارج ذاته بناء عىل أن لذات اهلل تعاىل وال يقول إنه خملوق ألن ا

منها خملوقات يوجدهم اهلل تعاىل بقدرته، والقرآن عند ابن تيمية  ايتصور أن يوجد خارج   احدود  

اهلل تعاىل وهو صفة هلل تعاىل  ال  حادث مع كونه فع من جهة إنه قائم بذات اهلل تعاىل. هذا هو  أيض 

من اعتقاد  اعتقاد ابن تيمية الذي ال يستطيع الدكتور أن ينفي نسبته إليه، ويبدو أنه كلام عرف شيئ  ا

 هذا الرجل يتبعه فيه...! وال حول وال قوة إال باهلل.

ويكون القرآن خملوقا بالعني من حيث هو مفعول فعل الكالم  -9): ثم قال د. أبو يعرب

 ولذلك: مفعول اخللق اإلهلياإلهلي مثله مثل العامل من حيث هو 
29
فالعامل مؤلف من كلامت اهلل التي  

 (.ال تستوفيها بحار العامل املضاعفة لو كانت مدادا

الحظ إنه هنا يصف القرآن بأنه خملوق بالعني، ويبدو كام قلنا أنه ال يعرف تفرقة ابن : أقول

ال جييز أن يصف القرآن بأنه  تيمية بني املخلوق واحلادث، ويبدو أنه ال يعرف بعد أن ابن تيمية

 خملوق بالعني كام قاله هذا الكاتب العجيب.

ويف هذه النقاط الثالث السابقة يرصح فيها الدكتور أن القرآن حادث، وأنه مفعول لفعل 

ااهلل تعاىل القديم، فيخالف ابن تيمية من حيث ال يدري، ويرصح  بأن القرآن قديم بالنوع، مع  أيض 

يقول بأن القرآن قديم بالنوع، بل يقول إن كالم اهلل تعاىل قديم بالنوع، وليس كل أن ابن تيمية ال 

                                                           

ال حمل  هلا هنا، وال يتومهن  القارئ أن ما قبل هذه الكلمة ( لذلكايف احلقيقة كلمة ( 29ا

 يوجد أدنى ترابط منطقي بني ما قبلها وما بعدها، بل هي جمرد كلمة أحب  الدكتور علة ملا بعدها فال

ا عىل أمر غريه، وال يوجد يف احلقيقة  إطالقها هنا ليوهم القارئ الكريم أنه يستنبط شيئا ويرتب أمر 

ا،   مناسبةو معنى هلا هنا الكلمة وهذه– فلذلكيشء من ذلك كله، فال يوجد تالزم وال استلزام مطلق 

ا لكالمه قيمة فال -ترى كام جدا  . مطلق 
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، بل القرآن إنام هو بعض األفعال ااألصوات ايشء من كالم اهلل عند ابن تيمية يسمى قرآن  

واحلروف( احلادثة بإرادة اهلل تعاىل وقدرته والقائمة بذاته العلية، فالقرآن عند ابن تيمية حادث ال 

لوق، ألن ابن تيمية يفرق بني احلادث واملخلوق، وال أظن  الدكتور الفذ  يعرف التفرقة بينهام عىل خم

رأي ابن تيمية! وإن عرف فقد خالفه فيام قاله هنا، أي إن الدكتور قد خالف ابن  تيمية الذي يعتربه 

بأصول شجرة فكر ابن  ميزان ومعيار النهضة التي ينتظرها يف هذا الطور، ويتوقع أن تبذر ثامرها

 تيمية، وهيهات! 

عىل أصول واحدة، ال  احلقيقة أن كالم الدكتور أيب يعرب كله خلط وختليط، وليس قائام  

أصول ابن تيمية وال أصول األشاعرة وال أصول غريهم، بل هو يلتقط من هنا وهناك ما يشاء إما 

 يريد، ثم تراه يدعي التحقيق يف ذلك كل ه.  بتحكم، وينسب ما يشاء من األقوال ملن امعاندة أو اختيار  

 أهذه هي األصول التي يمكن أن تقام عليها هنضة للعرب واملسلمني ؟

والدليل اخلاتم هو أن كالم اهلل يكون خملوقا باملعنى الزماين لو  -10): ثم قال د. أبو يعرب

 ل خالقألن الكالم فع: كان فعل اخللق بدأ بعد أن مل يكن ويتوقف بعد أن كان
30
وألن الكالم  ال  أو 

 (.اخطاب للمخلوق ثاني  

أنت تعتقد أن اهلل تعاىل مل يزل يوجد املخلوقات منذ األزل، أي تقول بالقدم النوعي : أقول

حقيقة، وتنفي أن اهلل تعاىل كان ومل يكن يشء غريه، وتنفي أنه األول عىل اإلطالق، أنت جمرد تابع 

ال أظنك تعلم أن ابن تيمية إنام قال بذلك ألن الكامل اإلهلي عنده ويفٍّ يف ذلك كله البن تيمية، و

متوقف عىل اخللق بالفعل، أي إن ابن تيمية جيعل إجياد املخلوق بالفعل رشطا يف كون اهلل تعاىل حائزا 

                                                           

ا عىل أن كل كالم جيب أن يكون فعال . ( 30ا  مل تأت بدليل مطلق 
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عىل الكامل، وهذا يستلزم بالرضورة القول بتوقف كامل اهلل تعاىل عىل خملوقاته، وهو نقص يف احلقيقة 

 تنزيه اهلل تعاىل عنه. وما أظنك بعد أن تعلم ذلك ويتضح لك إال قائال بام يقول به ابن تيمية.جيب 

، اأن القرآن ملا كان كالم  : ويقصد الدكتور الغريب االستنتاج واالستذهان يف كالمه هذا

م  كان، فإن الكالم  ، واملخاطب مل يكن ث  يكون جيب أن والكالم خطاب، واخلطاب يستلزم املخاط ب 

 قبل املخلوق أو املخاطب.  ال  يل أن يكون الكالم حاصكذلك، ألن الدكتور حي

وهذه األصول واملقدمات كلها ال قيمة هلا عند النظر السديد، وقد أبطلها علامء األصول 

والتوحيد، ولو جاء الدكتور بأي دليل هنا ألبطلناه له، ولكن جمرد الدعوى تعارضها دعوى أخرى، 

 دعواه متناقضة مع مرجعيته التيمية التي يسبح بحمدها ويقدس هلا.كانت  فام بالك إذا

وهذا الفهم يف احلقيقة موافق لفهم من قال من العلامنيني يف هذا الزمان إهنم غري مكلفني 

باخلطاب القرآين ألن القرآن إنام أنزل إىل الناس الذين كانوا يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم، 

د   من صحة توجيه اخلطاب، وأنت جتعل  امن بعد  فهو غري مكلف، فهم جيعلون الزمان جزء  فمن وج 

للخطاب، وكال الرأيني يلزم عنه إنكار التكليف يف هذا الزمان، وهذا لب  ما  اوجود املخاطب رشط  

 يسمى بتارخيية النص الديني، فتأملوا!!
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 هدف د. املرزوقي من املغالطات السابقة

وقد أطلت بعض اليشء يف هذا التعرجية التي تبدو من الكالم يف ا: يعرب ثم قال د. أبو

 حني أهنا تثبت أن الكالم ال طائل من ورائه ألن ما ي نفى بحججه
31
يمكن أثباته هبا والعكس  

بالعكس بمجرد تغيري الفرضيات واملصادرات إذا كانت معرفة أو تغيري األحكام املسبقة أو 

 (.رفة  بل عقد  املعتقدات إذا مل تكن مع

هذا التصور ال يمكن أن يصح  إال بناء عىل تصورك بأن علم الكالم جمرد كالم فارغ : أقول

أن ينطبق عىل ما صدر من ابن تيمية، لكن مل تعممه عليه،  اال قيمة له، وهذا جيب لو كنت منصف  

مة دعائم ما تتصور أنه يمكن يف هذا العرص ترتكن إليه يف إقا امرغوب   األنك حتبه، أو تريد أن جتد أحد  

أن يكون ثورة علمية أو هنضة شاملة تتخيلها، ولكن الثورات ال يمكن أن تتحصل بمثل هذه 

 التخيالت. 

عن  اعن علم الكالم، وال تعرف شيئ   اواحلقيقة أنك أثبت  لنا بكل جدارة أنك ال تعرف شيئ  

نه لن يكون لك أي تأثري أ اكله. وثق متام  املذاهب الكالمية، فأنت جمرد مراقب من خارج هذا احلقل 

 تتفرج عليه كام كان يفعل املسترشقون، وال تدرك قيمته.  فيه، ألنك

أن املتكلمني كانوا يأتون بمقدماهتم بمجرد اهلوى وحب التالعب كام فعلت  ال  هل تظن  فع

 النقاط السابقة، بل أراك فعلته يف معظم مقالتك هذه؟ يف أنت

                                                           

إن ما ذكرت ه من املقدمات هو من حجج علم الكالم، إن ما ذكرت ه  ومن قال لك أصال  ( 31ا

بن تيمية وال غريه من أهيا الدكتور الفاضل إنام هو جمموعة مغالطات ال يمكن أن يوافقك عليها ال ا

ْد إال جتميع أقوال متضاربة ربام لريى االبتسامات عىل شفاه  ر  املتكلمني، وما هي إال رسوم واهم مل ي 

 بعض حمبيه. ال أكثر وال أقل.
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 يف هذا املجال. ال  فالكالم معك غري جمد أص -ذا ما يبدو يلوه–ذلك إن كنت تظن  

اأهلذا تظن  أن ابن تيمية مل يكن يبغي يف جمادالته مع املتكلمني املخالفني لكالمه ومذهبه  أيض 

وما حياول إثباته إنام هو إمكان  ،هو هإثبات ما يعتقد به؟ يعني أنه يعارض ما يعتقدونه بام يعتقد

حمال يف نظره!! اوتذكر أنا أثبتنا لك  اال إثباهتا ألن اإلثبات العقيل كام زعمت  سابق  مقولته فقط 

 بطالن هذه النظرة السقيمة(.
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مل يرفض ابن تيمية الكالم : واهلدف هو الوصول إىل النتيجة التاليةا: ثم قال د. أبو يعرب

يح بل هو رفضه لكونه أدرك ما لعجز جدايل أو جلهل باملنطق كام حياول األستاذ التلميح بل والترص

يستند إليه من ميتافزيقا ال يزال األستاذ يؤمن هبا إيامنا جيعله متصورا أن التنزيه عن اجلسميات يمكن 

أن يكون مقنعا إذا مل يؤد إىل التعطيل املطلق من كل الصفات جسامنية كانت أو عقالنية وروحية ألن 

رها من العقليات والروحانيات إذا قيست بالصفات كل ما يقال لنفيها يقبل القول لنفي نظائ

ليس كمثله يشء : اإلنسانية يف احلالتني. وهو يقبل الوصف هبام إثباتا مؤيدا ملاجاء يف القرآن برشط

 عقليا كان أو حسيا.

 ما قد يكون غاب عن بال األستاذ

ل املنطقية كام فليعذرين األستاذ إذا رأيت أن الكالم ال يمكن أن يكون ذا معنى يف املسائ

)جتنبا لكلمة أصبحت عليه بعد ثورة ابن تيمية األيسية يف جمايل نظرية الوجود ونظرية املعرفة 

قبل اجلواب عن بعض  الوجودية التي قد يفهم منها ما صارت تعنيه يف اسم أحد املذاهب الفلسفية(

الكثري ممن مل يفهم ثورته األسئلة احلاسمة التي جعلت شيخ اإلسالم يقف املوقف الذي يعيبه عليه 

منذ  التي أهنت امليتافيزيقا القديمة ومعها املنطق املؤسس عليها ونظرية اللسان واملجاز التابعني له

القرن الثامن وهو ما كان رشطا يف تأسيس العلوم اإلنسانية أعني جعل التاريخ قابال ألن يعد علام 

 (.روثة عن اليونانبعد أن كان أمرا مستحيال يف اإلبستمولوجيا املو

كالمك هذا بعد كل ما مىض بيانه من التناقضات : لقد سئمت  التكرار: باختصار أقول لك

 واملشاغبات واملغالطات التي أتيت  هبا، ال قيمة له وال يلتفت إليه.

 ومع ذلك فال بد  من التعليق عىل ما أوردته هنا لئال تتصور أن فيه ما يفيد.

اهنا الكالم  فام ذكرت ه من ، وبعدما بيناه من أنك مل تفهم ابن تيمية  أيض  ال قيمة له بعدما مر 

 ال يف منطقه وال يف نظرته الوجودية.  ال  أص
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أنت أهيا الدكتور الفاضل تعيش يف وهم كبري ربام آن أن حتاول اخلروج منه، ثورة، وإهناء 

يدة، ونظرية جديدة يف املجاز أو منطق قديم، ترص  عىل تسميته باملنطق األرسطي، ونظرية معرفة جد

، وال أثر له يف تقدم املعارف والعلوم، فاحلقيقة أن ا..إلخ، كل هذا ال قيمة له واقع  .يف نفي املجاز،

عند مجاهري علامء اللغة والبالغة، يف الرشق والغرب، واملنطق الذي  ااملجاز هو الذي ما يزال معترب  

، سواء أنكرت ذلك أم وافقت ااس مهم يف العلوم مجيع  ترص عىل دعوته باملنطق األرسطي هو أس

حقيقة عىل قلوب الناس من  اعليه، وهو وعلم الكالم بتجلياته املختلفة هو الذي ما يزال مسيطر  

أهل اإلسالم، فلو نظرت لرأيت حقيقة أن أغلب املسلمني هلم انتامءات مذهبية عقائدية حتى هذا 

..إلخ. وانضاف إليهم يف هذا الزمان فرق خارجة .عة، أشاعرة،الوقت، وهابية، تيمية، إباضية، شي

عن أصل اإلسالم وفرق املسلمني ومنهم احلداثيون والعلامنيون، واملذاهب األخرى التي بادت أو 

 أوشكت عىل ذلك مثل القومية واالشرتاكية والشيوعية....الخ.

 أين أنت يا دكتور من مذاهب اإلسالميني؟ : والسؤال الكبري

 بينهم...؟  اجتد لك موقع   هل

يمكن أن يبنى عليه تصور إسالمي وتفسري معقول مقبول  ال  وهل ترى أن ما تقوله هو فع

 منهم....؟

يقبل أن يضعك مع املتكلمني وأنت ال تؤمن بقيمة التأسيس العلمي للعقائد  ال أظن متكلام  

 الدينية...!

 القضايا بعض -تزعم كام–نك تأخذ يقبل أن يعتربك من الفالسفة أل اوال أظن  فيلسوف  

 ...!حجة وال برهان بال الدين من مسلامت

عم أنك تقول به إن مل تعتقد إمكان الربهان زمن أين تستمد اليقني بام ت: والسؤال اآلخر

 العقيل عليه...؟
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أنا أرى أن عندك بعض اإلشكاالت العميقة يف نظرية املعرفة، وأصل اليقني والعلم يف 

إىل أن تسأل عدة  ان وما تسميه ميتافيزيقا....وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعك أخري  مسائل الدي

أسئلة تدور عىل إثبات أصل البدهييات والفرق بينها وبني املسلامت، وإثبات املطابقة بني الربهان 

 والعامل اخلارجي...!

وهلا، وها أنت تسأل ح أنا أرى أن هذه املشاكل مل تزل غري حملولة عندك وهلذا تدور دائام  

عنها، وهذا هو السبب الواضح يف إنكارك إمكان إثبات العقائد بل أخذها كمسلامت من الكتاب 

 العزيز!!

ما هو الفرق بينك وبني عقيدة النصارى الذي أقاموا الدين عىل املحبة واإليامن عىل 

 االختيار؟ 

ملعتربة عند فرق اإلسالم أال ترى أنك خرجت هبذا االختيار عن كل دائرة من الدوائر ا

 ومنهم ابن تيمية ومجاعته، بإنكارك إلمكان الربهان العقيل لعقائد اإليامن؟

لذلك فال ابن خلدون أشعري وال ابن تيمية حنبيل بل كالمها فوق ا: ثم قال د. أبو يعرب

 (عرصمهااملذاهب وما بعد الفكر التقليدي سواء كان عقليا أو نقليا باملعنى الذي كان سائدا يف 

هذه املقولة أقل ما يقال فيها أهنا تبعث عىل الضحك، ألهنا باعثة عىل االستغراب، : أقول

ومنشأ االستغراب من جهات عديدة، أوضحها وأقرهبا أهنا مناقضة ملا كان يرصح به كل من ابن 

ة من تيمية وابن خلدون عن نفسيهام، ومناقضة ملا نجده من حماوالت عظيمة وظاهرة من ابن تيمي

 الف له.ات أنه حنبيل موافق ألمحد وغري خمإثب

عليك أنت يا حرضة  اصادق   اواحلقيقة أن هذا احلكم يف العبارة التي ذكرهتا يعكس وصف  

فأنت ال أشعري وال تيمي وال حنبيل وال أي يشء من الفرق اإلسالمية....وال أريد أن : الدكتور
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تفضيل هنا، بل أقول إنك يشء آخر غري مجيع املذاهب أقول إنك فوق املذاهب، ألن الفوقية توهم ال

 الكالمية التي أعرفها.

لذلك فليس أبو يعرب املرزوقي بأشعري وال حنبيل وال ا: فلو غريناها إىل الصورة التالية

هو من أي مذهب إسالمي آخر، بل هو مفارق للمذاهب اإلسالمية كلها، وهو ما بعد الفكر 

، الكانت صادقة متام  يف كل العصور(  اباملعنى الذي كان سائد   اأو نقلي   االتقليدي سواء كان عقلي  

 وأظنها سرتضيك بصورة عظيمة!!!!
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 قذائف د. املرزوقي

 ...مغالطات.أسئلة

 

 : ثم قال د. أبو يعرب

إذا كان املنطق باملعنى الذي تفهمه رضوريا للعلم فبأي فن يمكن لك أن : السؤال األولا

ن املنطق مستثنى من احلاجة إىل املنطق ليكون علام علمية ما عداه من العلوم تؤسس املنطق ؟ أم إ

 مرشوطة به ؟

إذا مل يتأسس املنطق عىل املصادرة عىل املطلوب ا=املعايري التي حيتكم إليها : السؤال الثاين

يكون  يف حتديد صحة الصورة أو القواعد التي يكثر األستاذ من ذكرها يف مناقشته البن تيمية( أال

أساسه أحكاما مسبقة هي الفرضيات امليتافيزيقية التي صارت معتقدات يزعمها أصحاهبا أوليات 

 عقلية ؟ أم هو جمرد قواعد عملية لفعل الفكر فيكون مواضعات معيارية وليس معرفة علمية؟

كيف تفهم فحص األوليات النقدي أو السؤال عن رشعية القول هبا إذا : السؤال الثالث

املنزلة الفرضية للقول أو األصول املوضوعة وضعا رشطيا كام يف الرياضيات؟ هل االنتقال  جتاوزت

من املقدمات الفرضية يف القول الريايض إىل املقدمات التي تعترب أوليات أو حقائق أولية أمر مرشوع 

لشهادة إىل أم هو جمرد حتكم ممن يتصور تصوراته نافذة إىل حقائق األشياء فيكون ذا قدرة تتجاوز ا

 الغيب؟

سل لكيف تتخلص من الدور والتسلسل أو كيف تثبت رشعية قطع التس: السؤال الرابع

تؤمن أو ال تؤمن بعد أن جتتهد لتتبني الرشد : من دون دور ؟ يف املعتقدات الدينية ال وجود ملشكل

ن يف العلم تزعمون من الغي بام مكنك اهلل منه من أدوات الفهم. واهلل ال يطالبك بأكثر من ذلك. لك
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( إىل Epistemic visionأنه ال يمكن االكتفاء بالعقد فتدعون جتاوز درجات العقد املعريف ا

العلم باحلقائق املوضوعية يف ذاهتا. فام رشعية األصول املوضوعة التي حترر من الدور والتسلسل يف 

خارجها فتكون رشعية عملية هذه احلالة؟ أليست الرشعية التي تعلل احلاجة إليها وهي دائام من 

نفعية وليست نظرية إهنا جمرد آالت وأدوات لتيسري التعامل بني الناس ومع العامل أعني أهنا من 

 بن تيمية ؟زين واملكاييل وهو ما يعرفها به اجنس املوا

كيف تتأكد من صحة املطابقة بني الصورة املنطقية الصحيحة لالستدالل : السؤال األخري

يح بحقيقة وجودية تعد مضمونا لتلك الصورة بداية اما اخرتته من املقدمات( وغاية والعلم الصح

اما انتهيت إليه من نتائج( وتوسطا بني البداية والغاية االنقلة من املقدمات إىل النتيجة( يف عملية 

قول أو التوازي بني ما جيري يف القول أو يف الذهن وبني ما جيري يف األمر نفسه الذي يدور عليه ال

العلم ؟ وبصورة أدق كيف تعالج وجهي هذه املسألة أعني األمرين اللذين عاجلهام أرسطو يف 

التحليالت األواخر بدءا بالقياس الربهاين يف املقالة األوىل امع تسطري كلمة برهاين( وختام باحلد 

بق بني احلد الوجودي يف املقالة الثانية امع تسطري كلمة وجودي( فأي معنى تعطي لزعم التطا

 واملحدود وبني القوانني املنطقية لصورة القياس والقوانني الوجودية لبنية املضمون؟

إن غياب هذه املسائل اخلمس عن بالك دليل عىل أنك مل تتابع حركة الفكر الفلسفي عامة 

 املنطق والفكر املنطقي الفلسفي والعلمي خاصة ومن ثم فالكالم يف هذه احلالة عىل آراء ابن تيمية يف

 (.يكون عديم املعنى

لالندفاع إىل اإلجابة عن  اإن ما رأيته من كالمك السابق، ال حيفزين مطلق   احلق   :أقول لك

أي سؤال من هذه األسئلة عىل سبيل اخلصوص، مع أنني قد أوضحت لك ما يكفي أن ال تطلب 

موعة عظيمة من املغالطات السؤال عنها يف كالمي السابق، والسبب يف ذلك أنني مل أر  منك إال جم
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والتموهيات، واالندفاع الغريب، والترسع، وحمبة االهتام...الخ هذا كله مع ادعاء العلم والتحقيق 

 واالطالع عىل ما مل يطلع عليه غريك!

للمتابعة معك يف مناقشة  اإن املستوى الذي ظهر يل من مقالتك هذه ال يشكل عندي حافز  

 حتها.العديد من املسائل التي طر

ما  :هذه املسائل اخلمس تدور حول أمر إشكايلٍّ يف ذهنك، وهو قائم عىل معنى واحد هو

أساس العلم واليقني، وبناء عليه فأنت تسأل عن البدهييات، والفرق بينها وبني املسلامت، وتسأل 

 عن املطابقة بني الربهان والوجود اخلارجي...الخ

الذين يدرسون عندي قد خاضوا يف هذه املسائل إن العديد من الطالب : صدقني يا دكتور

، واعلم أن هذه املسائل وغريها أمور رضورية يف علم الكالم تطرحه بصورة أعمق بكثري مما  عيل 

عن حقيقة علم  اواملنطق اإلسالمي ال يف الفلسفة فقط، وهذا أبرز دليل عىل أنك ال تعرف شيئ  

 الكالم، ومل ختض يف مذاهب املتكلمني!

البن تيمية  افأنت أثبت  أمور  : كل ما مر  وظهر من مغالطاتك الواضحة كالشمس وبعد

وهو يقبلها ويقول هبا، ونسبت كذلك البن خلدون ما ال يرىض به،  اوهو يرفضها، ونفيت عنه أمور  

عن علم الكالم، وال مذاهب املتكلمني، ويبدو أنك غري مطلع  امطلق   اصحيح   اوأنت المتلك تصور  

عىل مباحث املناطقة من املسلمني وال تعرف ما قرروه وال ما ذكروه، ولذلك ترص  عىل  امطلق  

ك عن املعرفة .الرجوع إىل كتب أرسطو نفسها، كالتحليالت األوىل والثانية ..الخ، وهذا يثبت عرو 

تعرفه،  بقيمة ما أنتجه غريه، مما يدل  داللة قاطعة عىل املصدر الذي أخذت منه ما تعرفه أو ما ال

عن بقية الباحثني الغربيني الذين حيلو هلم إثبات ما يريدون هم وما يرغبون  افأنت ال ختتلف مطلق  

إبادة هذا العلم من أصله ليتيحوا  امن قيم أو أحكام ألئمة الكالم بمختلف فرقه، ألهنم حيبون متام  

بنية عىل آخر ما توصلت إليه بالفلسفات احلديثة أو النظرات امل -سفاهة  منهم-ملا يسمونه  ال  جما
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نقول به، وحتكم ال العلوم...إلخ هذا الكالم الذي سئمنا من سامعه منك، وها أنت تنسب إلينا ما 

 لخ. إ...قوي!! ظنٍّ بعلم وال ب عىل اآلخرين بمجرد اهلوى ال

 عن متنعنا -منك صدورها أتوقع أكن ومل–وكل هذه املغالطات واملشاغبات الصادرة منك 

 ائل التي ال فائدة من الكالم فيها مع من ينكر املحسوسات.املس هذه يف معك مالكال
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 خامتة يف موقف املرزوقي...!!

 

 : ثم قال د. أبو يعرب

 : وطبعا فلن أغامر باجلواب يف هذه املحاولة لعلتنيا

الذين يريدون أن  اضطرين تعنت بعض املعانديناألوىل ألن املقام ال يسمح بذلك إال إذا 

ودوا باألمة إىل خدع علم الكالم والرصاعات املذهبية بعد أن حررتنا منها ثورتا ابن تيمية اوهي يع

األعمق ألهنا أعلنت رصاحة عن البديل من الفلسفة القديمة والوسيطة( وابن خلدون ااألفعل 

 ألهنا حققت ما وعدت به من بديل يف تأسيس فلسفة علم جعلت التاريخ ينتقل من جنس األدب إىل

جنس العلم وجعلت الفلسفة تنتقل من جنس امليتافيزيقا التقليدية إىل ما سعى إليه ابن تيمية من 

 ثورتامها اللتان مل تناال حظهام من التحليل والتأويل. نظرية وجود ومعرفة بديل(

الثانية ألين عاجلت هذه املسائل يف غري موضع من أعاميل وبعضها مما اطلع عليه األستاذ 

دت كتاب رشوط هنضة العرب واملسلمني مسألتيه األوليني. كام أين عاجلت أهم عنارص سعيد قص

التجاوز التيمي اخللدوين الذي أشري إليه هنا يف املحاورات الثالث التي دارت بني ثالثة أساتذة كرام 

آخرهتا مع  2006و 2000وبيني وأصدرهتا دار الفكر والفكر املعارص يف دمشق وبريوت بني 

ي احول أصول الفقه( والثانية مع حنفي احول النظر والعمل أو بصورة أدق حوهلام من البوط

 منظور الفلسفة والدين( واألوىل مع تيزيني احول مستقبل الفلسفة العربية اإلسالمية(
32
. 

                                                           

ا عىل بعض ما ( 32ا هذه األعامل التي أخرجتها اطلعنا عليها، وربام نكتب تعليقات ونقود 

 ما تذكره وتقرره، فسيطول بنا ذلك لكثرة ما نراه بحاجة إىل نقد وتقويم.فيها، فإنا إذا أردنا نقد مجيع 
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 (.وفقنا اهلل إىل ما فيه خري من كان أهال لالستخالف واهلل ورسوله أعلم

فك فيام قررته فإنام هو معاند متعنت! سبحان اهلل! أهذه أن من خيال اتفرتض مسبق  : أقول

لرأيت صورة أخرى من  ال  هي الروح التي ستقيم هبا النهضة. صدقني لو تأملت يف نفسك قلي

موقف ابن تيمية الذي نعيت  عليه يف بعض مقاالتك أنه سلك يف احلكم عىل خصومه يف الكثري من 

عىل ما هو  اما بمالحظة األخالق أو األفعال، أو معتمد  عن أصل املوضوع، إ اخارج   اكتبه مسلك  

خارج عن موطن النزاع، واهتمته بمعاجلة األمر بالبرت، وها أنت متهد للبرت بحجة أن من خيالفك إما 

 معاند أو متعنت! 

واحلقيقة أن أدب احلوار الذي نص  عليه علامؤنا األشاعرة ال جييز اهتام أحد بالعناد إال بعد 

احلجة عليه مرة بعد مرة، وإيضاحها حتى ال يبقى جمال للشك يف البيان عند املخالف، فعند إقامة 

 ذكرناه ما خالل من–ذلك حيكم عليه بالعناد، وأنت مل تفعل ذلك، بل ظهر لنا وللقراء املنصفني 

 والتناقضات والتجاوزات املخطئة األحكام يف مستغرق أنك -وادعاءاتك مقوالتك من وحللناه

فكيف جتيز ىل االتفاق معك، وال حتى التعاون، من املصلحني ع اأحد   يشجع ال مما ذلك وغري

 لنفسك من بعد  اهتام املخالف بالعناد؟

 .وكأين بك تعتقد يف نفسك أنك حزت عىل احلق  املطلق الذي ال جيوز ألحد خالفه

 وإين ملخالفك فسأرى كيف تعالج ذلك...

أكتبها بعد انتهائنا من إدحاض حجج د. املرزوقي وردوده  أما خامتتنا هلذه الرسالة فسوف

 !!القادمة

وندعو اهلل تعاىل أن يوفق املسلمني ويرشدهم إىل ما فيه صالحهم دنيا وأخرى. واحلمد هلل 

رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه ومن 

 ين.تبعهم بإحسان إىل يوم الد
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 امللحق األول

 املرزوقي وطريقته يف التعامل مع الطالب

 أهذا سبيلك إىل النهضة؟

 

وجه الصدفة يف اطالعه عىل موقع األصلني ومن ثم  عىل  اقال د. أبو يعرب املزورقي واصف  

 : الذي يزعم أنه دفعه إىل كتابة هذا املقال (تدعيم املنطقاكتاب 

إىل البحث يف فكر ابن تيمية  ال  ه أحد الطلبة رأيت فيه ميوتتمثل الصدفة يف قراءيت ما نرشا

 افحاولت هتدئة ما يشوب فكره من عجلة وترسع ناجتني عن حب الزعامة الفكرية. وقد نرش مؤخر  

يكشف عن يشء من  ايف موقع الرازي الذي يرشف عىل علوم امللة فيه األستاذ سعيد فودة إعالن  

وهو مل يقدم إال مذكرة رسيعة يف السنة األوىل من  ؟أدري مم   التزييف وإدعاء لتخرج مزعوم لست

ال إجازة. وملا كان قد طلب إحلاق رسالته بأحد كتب شيخ يتجرأ  ا نال ما نال فيها تشجيع  ريجستاامل

عىل ابن تيمية يف أمر قد يكون يل فيه ما أقوله امع حريص عىل جتنب اخلوض يف املباحث الكالمية 

هم عالمات التخلف الفكري العريب واإلسالمي من بدايتها إىل غايتها( رأيت أن لكوهنا عندي من أ

سعيد فودة. لن أهتم بام قاله الطالب من : أقدم هذه املحاولة يف شكل رسالة إىل هذا الشيخ الشاب

أنه أعد معي ومع من سامه رئيس قسم الفلسفة العربية اخطة مل أسمع هبا من قبل( رسالة خترج 

لعني عىل فكر ابن تيمية ا!( التجسيمي بمصطلح األستاذ فودة ولكي يعلمني بأنه يوجد امم؟( ليط

 اهـ( ستاذه.أبذلك  امن يدعم املنطق التلقيدي وال يويل أمهية ملا طرأ بعد أرسطو يف املجال مادح  

 : التعليق
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أنت أهيا الدكتور الفاضل تتحدث اآلن عن أحد الطالب الذين ينبغي عليك احلرص عىل 

من دعائم الثورة التي تزعم أنك عامل هلا. فانظر  اتوجيههم واألخذ بيدهم ليكونوا يف املستقبل جزء  

واالستخفاف من عمله، فهل هذا هو األسلوب  كيف حتكم عليه، بل كيف تسعى يف استصغاره

 الذي تبني فيه دعائم الثورة املنتظرة التي مل ينجزها ابن تيمية!

وكأنك للزعامة،  احب   ا، وتسمي رغبته إلثبات ما يراه حق  ارسع  أنت تسمي محاسته للعلم ت

 ا، فال يصح أن يسمى ذلك حب  حيب إثباته ويسعى له سعيه اأن كل من يرى رأي   يتتناسأو يت نس

، وال جمرد ترسع، فالترسع وصف غري إجيايب، ولذلك ملا وصفناك به كنا نعتقد أن فيك اللرياسة مطلق  

ابية وأن فكرك يشتمل عىل املتناقض غري املعقول، وتأمل بعد ذلك لو قلنا بعض الصفات غري اإلجي

لك إنك مل تسع  يف رد ك علينا إال إىل إظهار رياستك يف علوم تعتقد أن لك الرياسة فيها، نحو املنطق 

عىل ما تقرره وإن  يف حميطك اجلامعي أن يسكت   نْ والفلسفة، نعم قد يدفع وضعك اجلامعي بعض م  

ولكن  افقك فيه، أو يبدي لك نوع  موافقة  إرضاء لك، وقد يدفعه ذلك إىل غري هذه املواقف،مل يو

 هذه الظروف ال حتيط بجميع الناس.

م بحث   هو من متطلبات  اومل أعرف وجه التزييف الذي اهتمت به هذا الطالب، أمل يقد 

 التخرج يف تلك الدرجة؟

 أم إنك تتهمه بالكذب يف ذلك؟ أمل تعطوا هذا الشاب  الباحث تلك الدرجة 

، فهذا ينطوي عىل !(ال إجازة اإنكم مل تعطوه تلك الدرجة إال تشجيع  ا: زعمكأما 

عندكم عىل أنكم رأيتم يف الباحث قدرة ما عىل  امغالطات عديدة، فإن التشجيع إن مل يكن مبني  

عطيتموه تلك الدرجة، عندما أفأنتم قد كذبتم عليه إذن  إىل درجة معينة عىل الفهم، ال  البحث، وتأه

 به أهيا الدكتور الفاضل ذلك الطالب! صفوتكونون قد وقعتم يف التزييف الذي ت

 فتكون أنت من يستحق إذن الوصف بأنه وقع يف التزييف ال الطالب.
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من التشجيع فهذا هو  اوإن كنتم تعتقدون أنه امتلك تلك الدرجة التي يستحق عندها نوع  

لمية يف اجلامعات احلديثة، وال يفهم منها أكثر من ذلك، فال يفهم منها أنكم مفهوم اإلجازة الع

شهدتم له بأنه صار فيلسوف عرصه وال متكلم دهره، وال أنه املفكر األوحد وال غري ذلك، إنام هي 

التي تؤهله إن أحسن االستفادة منها للرتقي يف مدارج  القدراتمن  اشهادة منكم له بأنه امتلك قدر  

 حث والتعلم.الب

فإن مل تكن تعتقد ذلك يف هذا الطالب يا حرضة الدكتور فإنك تكون قد ظلمته وكذبت 

، فقد كان بإمكانك أن تقول له بحثك حسن فقط، أو مقبول اعليه حينام قلت  له إن بحثك حسن جد  

 فقط أو أي درجة أخرى تدله عىل أن بحثه مل يالق  قبوال حسنا عندك.

غضبت من أمر وجدته مس  معنى تعيش عليه يف نفسك، ال أستطيع  وما أرى إال أنك قد

اآلن أن أحدده! ولكني ال أفهم هذا املوقف الغريب الذي تقفه من هذا الطالب، فهو يف إعالنه مل 

ه، ومل يستهن بقدرك بل كان سعيد    بموقفك وتقديرك له.  ايتجاوز حد 

يطلعك عىل ما ظن  أنك غري مطلع عليه من أما إن ساءك أنه قال إنه يف بحثه كان حياول أن 

عن التقدير  والنكوصفكر ابن تيمية وموقفه العقائدي، فهذا ال يستلزم مثل ذلك القدر من الغضب 

 ( الذي أعطيته إياه! ااحسن جد  

فمن حق  أي طالب علم أن حياول إطالع أستاذه عىل ما يظن أنه غري مطلع عليه ال سيام إن 

م له كان ذلك بأسلوب ال  يتجاوز األدب، وما رأيناه جتاوز ذلك، ومن واجب األستاذ عنذئذ أن يقو 

أشكرك : تواضع بكل له يقول أو -بالفعل كان إن–موقفه فيقرر له أنه قد اطلع عىل ذلك وزيادة 

 عىل ما أطلعتني عليه أو نبهتني إليه. 

حرضة الدكتور...وقد  فال يوجد أستاذ قد بلغ الغاية يف الدراية بكل يشء، وال أنت يا

 أظهرت لك العديد من اجلوانب يف مقالتك هذه التي حتتاج منك إىل إعادة مراجعة وإعادة دراسة. 
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، أمحد  اهلل تعاىل أين ال أدرس يف  فال أدري إذن ما سيكون عليه موقفك مني من بعد 

...!جامعتكم وأنك لست بمرشف عىل رسالة يل، وإال فالويل والثبور يكون قد وقع ع  يل 

 ال حول وال قوة إال باهلل....

أرجو أال يكون موقفك من هذا الطالب وال من غريه من الطالب كذلك، بل أن يكون 

موقفك منه موقف اإلرشاف والتقويم واإلرشاد كام هي وظيفة األستاذ واملعلم، ال موقف املسيطر 

ي قطعتها والشوط الذي قمت والقامع فال تكن مقص  رقيب جديد عىل الفكر بحكم املسافة الت

 به...

وتذكر موقف اإلمام اجلويني اوهو من كبار املتكلمني الذين تكرههم وتعتربهم أسباب 

التخلف يف الفكر العريب واإلسالمي( من تلميذه الغزايل ملا كتب كتابه األول يف أصول الفقه وهو 

، (قتلتني وأنا حيٌّ ا: ما ينقله البعضوكان عندئذ ما زال يدرس عند اجلويني، فقال له عىل  (املنخولا

وبني كتاب  املنخول، فال مقارنة بني كتاب ال  ومن املعلوم أنه مل يكن يغار منه ومل يقتله الغزايل فع

، ومل يكن اجلويني يريد أن الغزايل قد غطى بعلمه عىل علومه ومعارفه كام ال  للجويني مث (الربهانا

ذه، بل كانت كلمة تشجيع وحتفيز من اجلويني للغزايل، أي حيلو لبعض الناس أن يفهموا كلمته ه

 امض يف هذا الطريق، فسوف يصري لك شأن عظيم، وقد كان.

 واألمثلة عىل هذا الباب عند املتكلمني عديدة وكثرية....

فإن مل يعجبك أن نذكر لك موقفا ملتكلم لزعمك أن الكالم كان أحد أعظم أسباب 

فلنذكر لك موقفا لبعض الفالسفة الذين تعتقد فيهم  بدأ وحتى اآلن، التخلف لألمة اإلسالمية منذ

وتعتربهم من جمددي الفكر وأحد أسباب التقدم العلمي يف هذا العرص وهتش هلم وتبش، فنقول 

ملنطقية، فبادر تذكر موقف برتراند رسل من أحد تالميذه وهو فتجنشتني حني كتب رسالته ا: لك

 وهو من هو، وقد كان فتجنشتني يف بداياته آنذاك. ،وحتليل بكتابة مقدمة هلا
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وما زلت تتجاهل احلقيقة وختالف الواقع حني تزعم أنا ال نلتفت إىل ما قدمه املناطقة وأنا 

توقفنا عند كتابات أرسطو، وما هي إال دعوى منك ال بينة عليها وال برهان، فلك أن تعتقدها إن 

فهم املنطق األرسطي نفسه بعد، أو أنك مل تطلع مطلقا شئت. مع أن لغريك أن يزعم فيك أنك مل ت

 عىل ما قام به علامء املنطق من املتكلمني يف اإلسالم...ولكنا لن ندخل يف هذا اهلراء...
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 امللحق الثاين

 

 مناقشات متفرقة

 لبعض مقوالت د. املرزوقي

 يف هذه املقالة

 

ق جديد، وذكر الفرق بني حماولة ذكر الدكتور املرزوقي يف بعض حواشيه االحتياج إىل منط

أرسطو يف التحليالت الثانية وحماولة كانت، وفضل عليهام حماولة ابن تيمية، زاعام أن الغلط الذي 

فيزيقا بعض منه حاوله أرسطو يف التحليالت الثواين ولكن بامليتاا: كانت كام قالووقع فيه أرسطو 

ولية وليست فرضيات ذاتية حتى لو كانت ي تعترب الرشوط التي تصورها حقائق أالقديمة الت

خصائص الذات الثابتة جوهرية، اأن  كانت اعترب : اهـ، وأما اعرتاضه عىل كانت فحاصله(كلية

 . (ويبقى هذا احلل  يف نظره دون حل  ابن تيمية

جمرد اجتهاد ذريعي غري ثابت يتغري أن يكون  واحلل  الذي يرتضيه الدكتور املرزوقي هو

لتطور اإلنساين وهو نسبي للوظائف التي يؤدهيا فقد يكون إما للتعليم أو لالكتشاف أو بتغري ا

لالستدالل أو حتى لتحقيق منظومة للعقد أو للمناظرة ومعنى ذلك أن التأسيس معلل بثمراته 

وليس بمطابقته حلقيقة ميتافيزيقة مطلقة سواء نسبناها إىل املوضوع امقوالت ارسطو( أو إىل الذات 

 .قوالت كنط(ام
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ال قيمة عنده للبدهييات، وال عربة هلا عنده، وال  بوالعلة يف هذا املوقف كله أن أبا يعر

داللة هلا عىل الوجود اخلارجي وال الداخيل، وقيمة الفرضيات عنده يف كونه توصله إىل الغاية التي 

 يريدها، فالتعليل عنده مرتبط بالغايات والثمرات. 

ذرائعي عميل وال يقول بفكر باحث عن احلقيقة، وهذا هو الفارق  فهو إذن حيوم حول فكر

 بمخالفته يعرتف أن -يقدر لن أو–ابن تيمية، ولكن د. أبا يعرب املرزوقي ال يريد وبني الكبري بينه 

 .األمر هذا يف تيمية البن

 ،وهو ال شك يعرتف أن ابن تيمية يبني فهمه كله عىل املحسوسات، أو ما يمكن أن حيس  

جد مفهوم حلسٍّ ذي حقيقة ا عند استعامله بني البرش، وال يوواملقصود باحلس هنا احلس املفهوم متام

ومفهوم التجربة املمكنة يف شكل قابلية املحسوسية ا: أخرى كام يتوهم د. املرزوقي. ولذلك فقد قال

 .اهـ(ازيالعاقلة هو املفهوم األسايس الذي بنى عليه ابن تيمية نقده ألساس التقديس للر

فأساس اعرتاض اإلمام الرازي عىل املجسمة ومنهم ابن تيمية، وربام ينضم إليه غريه! أهنم 

يعتقدون أن حقيقة اهلل تعاىل من نفس حقيقة املوجودات احلادثة، ولذلك فقد قالوا بكون اهلل تعاىل 

بمخلوقاته وقال  ال  فعمن احمسوسا مماسا للعرش قاعدا عليه، وقال ابن تيمية بكون اهلل تعاىل متأثر  

دث تقوم بالذات اإلهلية...الخ، وهذا كله مبني عىل املنطق احليس، أو الفلسفة احلسية، اوبكون احل

ح ابن تيمية بتلك القاعدة  أي عدم االعرتاف بحقية أي يشء ما مل يكن ممكن اإلحساس به، وقد رص 

 يف العديد من املواضع يف كتبه.

يف ذلك، والغريب أنه يقول أن ذلك ال يفيض إىل التشبيه وال إىل وها هو د. املرزوقي يؤيده 

التجسيم املنبوذ. فاملعرفة العقلية عنده ال يمكن أن تتجاوز التجربة املمكنة، وهذا هو أحد أسس 

 املذهب التجريبي الوضعي. 
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م د. املرزوقي يواجه صعوبة يف فهم املراد من الفرق بني مفهو ويبدو يل من جهة أخرى أن  

اللفظ ومصداقه، وال يعرف أنا ننزل اللفظ منازل بحسب رتبة الوجود الثابتة له، وإن احتد اللفظ 

املستعمل للداللة عليهام، ولذلك فإن حقائق الوجود تتنزل منازل بحسب مراتبه، وال عربة باحتاد 

أو حكم خارجي األلفاظ الدالة عليه، ألن اللفظ دالٌّ عىل املعنى الصادق صدقا ولو باعتبار جهة 

 عىل كل منزلة من منازل الوجود. 

إن اهلل تعاىل قادر واإلنسان قادر، ولكن حقيقة قدرة اإلنسان غري حقيقة : ولذلك فإنا نقول

ي بني حقيقة وجود  قدرة اهلل تعاىل، وكذلك نقول اإلنسان موجود واهلل تعاىل موجود، ولكن ال نسو 

وهذا هو أصل مقولة األشاعرة باالشرتاك اللفظي يف باب اهلل تعاىل وبني حقيقة وجود اإلنسان. 

األلفاظ التي يشرتك استعامهلا بني اخلالق واملخلوق، وهذا هو األصل يف لزوم التأويل إن استحال 

وجود لفظ أطلق عىل اهلل تعاىل بحيث إن معناه دالٌّ عىل مصداق فيه كامل حمض، يعني إن  ال  عق

فبعض  ،ظاهره، ومهام أمكن ذلك فال إشكال يف القول بهاستحال ذلك وجب رصف اللفظ عن 

األلفاظ مل توضع يف اللغة إال عىل معان  حمالة عىل اهلل تعاىل، فمهام وجد من مصداق أو مل يوجد فإن 

يف حق اهلل تعاىل، كاجلسم، فاجلسم موضوع يف اللغة  ال  هذا املعنى ال يصدق عىل أمر إال كان حما

نة، يستحيل أن تكون عني حقيقة اهلل تعاىل، ولذلك فإنا نوجب تأويل كل للداللة عىل حقيقة معي

لفظ دل  عىل اجلسمية أو عىل الزم ذايت من لوازم اجلسمية، وال نجيز القول بأن اهلل تعاىل جسم ال 

 اكاألجسام ألن هذا اللفظ إن مل يكن عني التجسيم احلقيقي والتشبيه، فإنه يكون ال معنى له مطلق  

 واعد اللغة. بحسب ق

وهذا امللحظ كان السبب يف تضعيف قول بعض من قال من األشاعرة بإثبات صفات كان 

 ظاهر ما وضعت له األلفاظ الدالة عليها يف اللغة معنى ال يليق باهلل تعاىل من اجلوارح واألعضاء.
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يف هذا ، وظن ه أن  هذا أحد اكتشافاته اخلطرية (إن الكامالت مساوقة للوجوداوأما قوله 

أن ا أنا ال نعرف هذا األمر، ودعا إىل عمل بحوث يف مقوالت الكامل! كام الباب بحيث اندفع ظان  

لبعض كتب  اهدئ من روعك، فلو كنت دارس  : فنقول لهيف مقوالت الوجود،  اهناك بحوث  

بية دالة وهم جيعلون الصفات السل املتكلمني لرأيتهم حيرصون الكامل احلقيقي يف األمور الوجودية،

عىل كامل الوجود من جهة ما هي دالة عىل إثبات الوجود الكامل من باب داللتها عىل نفي النقص 

 املتوهم
33

، بل إن يف بعض كتب ابن تيمية صاحب الفكر التجسيمي إشارات عديدة عىل ذلك، وإن 

 مل يصل يف إدراك هذا املعنى إىل ما وصل إليه متكلمو األشاعرة وغريهم. 

ا املعنى أستطيع أن أزعم أنه مشهور عند أكثر الفالسفة أيضا، متأخرهيم بل إن هذ

 ومتقدميهم، وإن  القائلني بوحدة الوجود من القائلني به. 

 وأظن  أن هذه اإلشارة تكفي القارئ يف معرفة مقدار اندفاع الدكتور الفاضل يف أحكامه.

يف التفكري ووقع  اتور انحراف  عدم التمييز بني هذه األصول، اقرتف الكاتب الدك بسببو

عىل نتائج بعيدة غريبة كل الغرابة حتى عن ابن تيمية نفسه، كام مر  التمثيل عليه غري مرة، ومما وقع 

اإلمام  ومتهام   افيه يف الغلط واملغالطة، ما زعمه بخصوص الفرق بني العقل والنقل، فقد قال معرتض  

بم متيز بني العقل والنقل ؟ أليس بالعقل ؟ أال تكون عندئذ ا :الرازي بأنه مل يسأل نفسه السؤال اآليت

 .اهـ(؟ ثم أي معيار للعقيل الذي يرد إليه النقيل بالتأويل؟اومتقاضي   اقد جعلت العقل قاضي  

وظن  أنه بذلك يمسك بيده تالبيب اخلطأ وجيتثه من أصوله، ومل يعلم أن اإلمام الرازي 

وبني ما يقال إنه نقيل، بأن ما ال يتوقف إدراكه بالعقل فهو عقيل وإن  ق بني ما يقال له إنه عقيل،فر  

ا اجاء بالنقل، ويسمى حيئنذ نقلي   ، فليس هناك فصل يف مفهوم الرازي وال األشاعرة بني العقيل أيض 

                                                           

 ، فراجعه إن أحببت.( نقض التدمريةاوقد أرشت إىل هذا املعنى يف كتاب ( 33ا
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يف أصول الدين ويف كثري من فروعه، وما ذلك إال  اوالنقيل، ولو كان كذلك ملا اختذوا العقل هادي  

ولنوضح . ال  يعلمون متام العلم أن الذي أنزل النقل والرشع هو الذي خلق العقل وجعله داألهنم 

خالف ما وذلك زيادة توضيح لئال يفهم منه القارئ أو الدكتور الفاضل عىل عادته خالف املراد 

 يدل  عليه. 

افاملعلومات التي وردت بالنقل، منها ما يمكن أن يثبت  ة والولد بالعقل، كنفي الوالد أيض 

، ونحو ذلك، ومنه ما ال يقدر العقل عىل إثباته مبارشة، اعن اهلل تعاىل، ونفي كون اهلل تعاىل حمتاج  

دم العلم لكن بإمكان العقل أن يتوصل إىل إثبات اإلمكان أي عدم االمتناع، وليس املقصود بذلك ع

اعه مما ورد يف النقل، فإنه يصري نمتالعلم بعدم االمتناع، فام أدرك العقل عدم اباالمتناع، بل املقصود 

ا اعقلي   وجوب  ال  فيام مل يدركه العقل، فالعقل ال يستطيع أن يثبت مث اإىل هذا املستوى، ونقلي   أيض 

وجود اجلنة عىل الصورة التي أخرب الرشع عليها، ولكنه يمكنه أن يثبت إمكان ذلك الوجود بعد 

تلك الصورة وعدم امتناعها، ويثبت بالرشع وقوعها،  معرفة صورته من النقل، فيثبت بالعقل إمكان

 والوقوع يف ضمنه اإلمكان، كام ال خيفى. 

، كام يوهم الدكتور الفاضل بكالمه، اإذن فليس يف الرشع ما يقال عليه إنه غري عقيل مطلق  

ولكن فيه ما ال يقدر العقل عىل إثبات حصوله بالفعل، لكنه قادر عىل إثبات إمكانه، واحلكم 

باإلمكان حكم عقيل، أما احلكم بالوقوع واحلصول، فإن كان تابعا للحكم بالرضورة فهو عقيل 

ا فعدم الوقوع مدرك بالعقل أيضا،  ال  ، وكذلك احلكم بعدم الوجود إن كان معناه استحالته عقأيض 

يشء بكل  اويأيت الرشع بأحكام من هذا النوع ومن ذاك، فمن األول أحكام كون اهلل تعاىل عامل  

عىل كل يشء وال يشبهه يشء، ونحو ذلك، ومن الثاين أحكام امتناع وجود الوالدة والولد أي  اوقادر  

 رضورة عدم الوجود.
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أما إن كان احلكم عىل اليشء باإلمكان اخلاص وهو تساوي الطرفني، فليس العقل املحض 

 جربة أو النقل. هو الطريق إلدراك الوقوع والوجود عندئذ بل العقل بواسطة احلس أو الت

 معينة. أمور   -بالداللة اللغوية الوضعية-فالنقل يأيت بأخبار يفهم منها بالعقل 

عليه،  والتمييز بني النقل والعقل بالعقل، ليس ألنا نتحكم يف النقل بالعقل، ونجعله حاكام  

درك أ، بل هو ال  نق غري، فالعقل مل جيعل النقل يسإنام هو العقل ل ال  بل ألن وسيلة إدراك كون النقل نق

ذلك، كام تقول عندما حتس بأمر حار إن احلسَّ مل جيعل احلارَّ حارا بل هو حارٌّ يف نفسه )هذا عّل 

 (.اوليس إضافي   احمض   اوجودي   افرض كون احلرارة أمر  

عىل  ا، وال متسلط  اومتقاضي   افال ينتج مطلقا من معرفة النقل بالعقل أنا نجعل العقل قاضي  

من تلك األوهام التي أذاعها ابن تيمية يف بعض كتبه وتلقفها منه بعض من مل يدرك  اال شيئ  النقل و

 ما يلزمه إن فعل ذلك.

أما معيار العقيل الذي يرد  إليه النقيل بالتأويل فهذا يوجب معرفتك لنظرية املجاز 

جيب هلل تعاىل بالعقل، أي وإمكانات الداللة، والتفريق بني ما جيوز وما ال جيوز عىل اهلل تعاىل وما 

لذات اهلل تعاىل، وهذا ما ال نراك مؤمنا بإمكانه، فكيف تتوقع منا أن نرشع اآلن بتوضيح تلك 

 املفاوز. 

بعد أن تطرح إشكاالتك  ناقشناكاألشاعرة قد تكلموا فيها، وإن شئت  عىل أن العلامء من

م وتعقل ما نقوله ال أن تكون عىل بصورة يمكن أن تفهم، وبمقدمات تدل  عىل أنك تريد أن تفه

أو أن تبني مقوالتك عىل تصورات خاطئة، ألنك تلزمنا حينئذ  ،صورة املعرتض ملجرد االعرتاض

.  بإعادة رشح ما هو مرشوح، وبيان ما هو مبني، ويف ذلك تطويل بال داع 

بعض  ، وقد ذكرها الكاتب الدكتور يفوهناك مسألة ال بد من الكالم عليها ولو باختصار

هوامشه، فقد زعم أن التسليم بأمر يسمى حكم العقل، مرشوط باإلمكان الفعيل اأي التحققي( 
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فإن احلكم يكون  ؛، وهذا غريب كام ال خيفىاعقلي   بحصول التوافق من العقالء عىل ما نسميه حكام  

قال يشرتط اجتامع وإن مل يتم االتفاق عليه من العقالء، وكأين بالدكتور الكاتب هلذا امل اعقلي   حكام  

، وكونه قد اشرتط ذلك  الناس عىل النسبة التامة أو حكم ما، لكي يصح  تسمية هذا احلكم بأنه عقيلٌّ

لالجتامع اإلنساين، وهذا توجه خطري ال  اللتواضع وتابع   افهذا يعني بالرضورة أنه يضع العقل تالي  

ها كالم  د. املرزوقي! ب به من متكلمي املسلمني يقدر عىل الترصيح اأعتقد أحد   م  ْفه   الصورة التي ي 

والصحيح الذي ال ريب فيه أن احلكم يطلق عليه أنه عقيلٌّ ولو مل يقع اتفاق الناس عليه، 

، وهذا احلكم اكل حكم فهو عقيل برشط أن يتفق عليه الكون احلكم عقلي   افاتفاق الناس ليس رشط  

، وهذا واضح البطالن، فإنا نعلم ااألحكام فليس عقلي  الناس(، يلزمه أن ما مل يتفق عليه الناس من 

حكم عقيل وإن خالفنا فيه املسيحيون والوثنيون والقائلون بتعدد اآلهلة،  اأن كون اهلل تعاىل واحد  

وكذلك نحن نعلم أن اهلل تعاىل ليس بجسم ونعلم أن هذا احلكم عقيلٌّ وإن مل يوافقنا فيه ابن تيمية 

؛ فنحن  ال نشرتط للحكم ليكون عقليا اتفاق الناس عليه.  وال املزورقي 

ا يزعم م: وأما مسألة وقوع اخلالف يف العقيل نفسه، فإنا نفضل استعامل العبارة التالية

الناس أنه عقيل هلم، فهذا جيوز وقوع اخلالف فيه، أما العقيل يف نفسه فال جيوز اخلالف فيه بحسب 

 لكان ذلك، إىل متيل -ربام–العقيل من حيث هو عقيلٌّ كام نفس األمر، ولو أجزنا وقوع اخلالف يف 

 . للمعرفة وطريق كمعيار العقل يف قادحا نفسه هذا

وكذلك لو أجزت وقوع اخلالف النقيل من حيث هو نقيل للزمك األمر نفسه، أي القدح 

لرتجيح والعمل بالرشيعة يف نفسها، ولكن وقوع اخلالف بني النقليات إنام هو يف الظاهر لنا، وعلينا ا

 بالراجح بحسب ما تقرر من قواعد العلم والعمل. 

فالعقيل منه بدهي، ومنه نظري، ويتصور وجود خالف يف املستويني، ومع ذلك فإنا ال نرفع 

رس   عليه التصور لسبب فأنكر البداهة، كام  اأحد   البداهة عن البدهيي ملجرد أن   من اخللق عاند أو ع 
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رجعها إىل املسلامت أو املواضعات. وأما النظريات فيتصور فيها اخلالف وهو تنكر أنت البداهات وت

حاصل، وهذا ال يرفع صحة االلتجاء إىل العقل فيها، فإن معنى كون العقل معيارا يف نفسه 

للعقليات عدم احتياجه إىل غريه لرفع اخلالف، وهذا كله لو فرضنا اطراد املوازين بني الناس 

وجود الصوارف واملوانع وعدم العناد...الخ من األمور املعوقة عن االتفاق،  ورغبتهم باحلق وعدم

 .وهذا ال حيصل دائام  

وهذا التصور له مدخلية يف جتويز التكليف واحلساب والعقاب وتفاوت درجات العباد، 

 ولكن ليس هذا املوضع مناسبا للكالم يف ذلك.
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 امللحق الثالث

 جبةإشكالية املرزوقي مع القضية املو

 

عىل القضية احلملية املوجبة يف كتاب تدعيم املنطق، واستعملت بعض القيود  لقد تكلمت  

بعض ما  ال  التي ذكرها مناطقة اإلسالم لتحليل عبارة ديكارت املشهورة بالكوجيتو. فألنقل أو

 الكالم مع أيب يعرب عىل ما ذكره هنا. ثم نتم   ،ذكرته هنا

 قلت
34
 .ر، إذن أنا موجودأنا أفك: املثال األولا: 

ل عىل ما هذا القول املشهور، منسوب إىل الفيلسوف الفرنيس املعروف ديكارت، وهو يشك  

هو متعارف عليه اللبنة األساسية التي بنى عليها فلسفته يف بناء اليقني للتمهيد يف إثبات وجود اإلله 

ريق املعلمني منذ صغره، عنده، فهو بعد أن أجاز لنفسه الشك يف كل األمور التي تعلمها عن ط

واملعلومات التي أخذها بالتقليد عن طريق تأثره يف املجتمع املحيط به، مل جيد ملجأ يلتجئ إليه لبناء 

 .(أنا أفكر، إذن أنا موجودااليقني العلمي عليه، إال هذا القول، فأطلق عبارته هذه 

ذاته، وذلك ألن الدافع  واملفهوم من هذه العبارة كام هو واضح هو االستدالل عىل وجود  

اك أثاروا من الفالسفة الشك   االذي دفع ديكارت إىل حماولة إعادة بناء الطرق املعرفية، هو أن كثري  

الشك يف أكثر املعارف والعلوم التي كانت سائدة آنذاك يف بالدهم، وشككوا يف إمكان احلصول عىل 

ة يف املعارف اإلهلية، فأراد هو ردا عىل هؤالء أن املعارف الراسخة الثابتة التي ال تقبل التغري، وخاص

                                                           

 .25-23، ص( تدعيم املنطق( ا34ا
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يوجد طريقة خيضعون هلا هم وتؤدي إىل بناء سلم العلوم واملعارف مرة أخرى، فاستند إىل هذه 

 العبارة.

أنا اوكام قلنا فقد أراد إثبات وجوده من هذه العبارة، واملقدمة التي أوردها لذلك هي قوله 

. فجعل وجود تفكريه علة  إلثبات وجوده. واحلقيقة (إذن أنا موجودا: . والنتيجة كانت قوله(أفكر

، فإن (أن كل ما يفكر، ال بد أن يكون موجودااأنه توجد مقدمة خفية مل تذكر يف كالمه هذا، وهي 

 الربهان ال يكون منتجا إال هبذه املقدمة املخفية.

التي أحبها متبعو هذا  ولكننا عند النظر الصحيح يف هذه العبارة ويف طريقة االستدالل

الفيلسوف، فإننا نجد أن دليله هذا عبارة عن مصادرة عىل املطلوب. ومعنى هذا أنه اعتمد يف 

الوصول إىل النتيجة، عىل نفس النتيجة، أو عىل أمر ال يسلم بوجوده إال بالتسليم بوجود النتيجة. 

 : وبيان ذلك

، وأنت تعرف أن التفكري عارض عىل تهذادليال عىل ثبوت  ذاتهيف أنه جعل ثبوت التفكري 

الذات، ونسبة عارض إىل الذات، ال يمكن أن يصح إال بعد التسليم بأن الذات نفسها موجودة. 

التفكري ثابت لذايت املوجودة، وثبوت التفكري لذايت املوجودة، : فيصبح احلاصل يف النهاية كأنه قال

 ن كالم ال حمصل حتته.دليل عىل وجود ذايت. ومن الواضح أن هذا عبارة ع

هذا هو التحليل الرسيع الذي أردنا أن نبينه. وأما القواعد املنطقية التي اعتمدناها للوصول 

 : إىل هذه النتائج ونقد كالم هذا الفيلسوف املشهور، فهي ما ييل
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وال بد يف املوجبة من وجود اقال اإلمام السعد التفتازاين يف كتابه التهذيب يف علم املنطق 

  اهـ35 (ملوضوع، إما حمققا وهي اخلارجية، أو مقدرا فاحلقيقية، أو ذهنا فالذهني.ا

ه   ح   : 36 العالمة املال عبداهلل اليزدي بقوله ورش 

، وثبوت  وال بد يف املوجبةا
 
 ليشء

 
أي يف صدقها، وذلك ألن احلكم يف املوجبة بثبوت يشء

 يصدق هذا احلكم إذا كان املوضوع حمققا يشء ليشء فرع لثبوت املثب ت  له، أعني املوضوع، فإنام

 موجودا إما يف اخلارج إن كان احلكم بثبوت املحمول له هناك، أو يف الذهن كذلك.

ثم القضايا احلملية املعتربة يف العلوم باعتبار وجود موضوعها هلا ثالثة أقسام ألن احلكم 

 فيها 

ن حيوان، بمعنى أن كل إنسان إما عىل املوضوع املوجود يف اخلارج حمققا نحو كل إنسا

 موجود يف اخلارج حيوان يف اخلارج.

وإما عىل املوضوع املوجود يف اخلارج مقدرا، نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل ما لو 

وجد يف اخلارج كان إنسانا فهو عىل تقدير وجوده يف اخلارج حيوان. وهذا املوجود املقدر إنام اعتربوه 

 املمتنعة كأفراد الاليشء ورشيك الباري.  يف األفراد املمكنة ال

                                                           

، طبعة مؤسسة أهل 12هتذيب املنطق، لإلمام العالمة سعد الدين التفتازاين،ص ( 35ا

 م.1988-ـه1408 2البيت.ط

 .2، طبعة أهل البيت،ط94حاشية مال عبداهلل عىل التهذيب، ص ( 36ا
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رشيك الباري ممتنع، بمعنى أن كل ما يوجد : وإما عىل املوضوع املوجود يف الذهن كقولنا

يف العقل ويفرضه العقل رشيك الباري فهو موصوف يف الذهن باالمتناع يف اخلارج، وهذا إنام 

 اهـ(قق يف اخلارج.اعتربوه يف املوضوعات التي ليست هلا أفراد ممكنة التح

ومن هذا يفهم أن مراد ديكارت كان إثبات وجود ذاته وجودا خارجيا، فهو انتقل من 

، والعرض ال يثبت إال ملوجود خارجي، فإثباته  ض  إثبات التفكري لذاته، ومعلوم أن التفكري عر 

خارجيا، ملا مر  التفكري إذن لذاته، يف املقدمة التي اعتمد عليها، يتضمن إثبات وجود ذاته وجودا 

 .اهـ(ذكره. وهذا هو عني املصادرة عىل املطلوب.

وبام نقلناه عن السعد وبعض املناطقة يتضح املراد باملقصود من كون القضية املوجبة تستلزم 

 ا فخارجا، وإن ذهنا فذهنا.إثبات املوضوع بحسب ظرف اإلثبات إن خارج  

ل يف هذه القاعدة لبينت من أ ملتكلمني هنا ما ال قوال العلامء ومناطقة اولو أردت أن أفصِّ

تور املرزوقي قد اطلع عليه، ولكن ما أوردناه يف تدعيم املنطق كاف هلذا املقام، فال نريد أعتقد أن الدك

 إال التمثيل عّل فائدة بعض القواعد املنطقية، ال رشح ما قاله املناطقة وال ذكر تقييداهتم واجتاهاهتم.

إال بالرشطني اللذين ذكرمها، فال عربة  ح  من أن هذه القاعدة ال تص زوقيأما ما ذكره د. املر

يبدو أنه مل يدر  بالضبط معنى القاعدة، وال جمال حتقيقها، مع أنا رشحناها بصورة كافية يف ، فال  به أص

 . (تدعيم املنطقا

يف  الق  إما أن تعني أهنا ال تصح مط، (ال تصح حتى يف العلم القديم إال برشطنيا: وقوله

ال  االعلم غري القديم، أما يف القديم فال تصح إال برشطني اثنني. وحيتمل أن يريد أهنا ال تصح مطلق  

يف العلم احلادث وال يف القديم إال هبذين الرشطني، مع أهنا إن صحت فاألوىل هبا أن تصح يف العلم 

 القديم.
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، فال اة هلا بمفهوم القضية مطلق  فإن الدكتور يتكلم عن معان ال عالق: وعىل كل االحتامالت

أو غري جوهر يف هذا املقام، والقاعدة  اال مدخلية لكون املوضوع جوهر   هفائدة يف الرشط األول، ألن

العلم القديم عام التعلق، فهذه  :، فلو قلناعدم اعتبارهاباعتبار اجلواهر أو التي ذكرناها صادقة سواء 

، (عام التعلقا احممول عليه قولن -يس بجوهرل وهو– (لقديما العلماقضية محلية موجبة، فيها أن 

فهذا الوصف، ال يصح ثبوته للعلم القديم إال إذا أثبتنا العلم القديم بحسب ظرف القضية، فإن كان 

كالمنا عىل عموم التعلق يف اخلارج فيجب ثبوت العلم القديم يف اخلارج أيضا، وإن كان ذهنا فيجب 

 ا.ثبوت العلم ذهنا، وهكذ

إن أردت باملحمول ثبوته يف اخلارج فيجب أن يكون زيد ثابتا  (زيد يتكلما: وكذلك تقول

يف اخلارج أيضا لكي تصدق القضية، وإن كان التكلم يف الذهن فيكفي ثبوت زيد يف الذهن بأن 

 تتخيل زيدا يف ذهنك وتنسب له التكلم هناك، وهكذا.

هذه القضية صادقة، فال بد  من أن يكون زيد فإذا قلت  (زيد يميشا: ويصح كالمنا لو قلنا

 ثابتا يف الظرف الذي أثبت  فيه احلكم له بامليش.

 فال عالقة ملحمول القضية بأن يكون من مقومات املوضوع أو عرضياته. 

بحسب ظرف  هو يف اخلارج، مع أنا بينا أن الثبوت إنام والدكتور يتكلم عىل الثبوت دائام  

ومن ثم فهي تستثني املقومات التي ال حتمل عىل موضوع أصال فضال عن ا: احلكم، ولذلك قال

 اهـ(كونه ليس ثابتا قبلها حتى نقول إهنا ال تصح إال إذا كان هو ثابتا. بل مها يثبتان معا

ألن مقومات املوضوع  (ال  مقومات املوضوع ال حتمل عىل موضوع أصان إوال معنى لقوله 

كل جسم فهو ممتد يف ا: ، فأنت تقولا، وال أعلم يف ذلك خالف  اصحيح   امنطقي   ال  حتمل عليه مح

 فإن من مقومات اجلسمية االمتداد يف األبعاد، وها نحن محلناها عليها.  (األبعاد
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يف الوجود اخلارجي املوضوع   ال  وأظن  أن الدكتور توهم أن معنى احلمل، هو أن يثبت أو

ه، ثم أن نأيت باملحمول ونثبه عىل امل وضوع! وهذا تصور عجيب غريب....فاحلمل والفصل وحد 

بني املوضوع واملحمول يف القضايا إنام هو يف التصورات واأللفاظ الدالة عليها، وليس من 

 الرضوري أن يكون يف نفس األمر واخلارج.

عن كونه ليس ثابتا قبلها حتى  ال  فضاما قلناه، قوله  اومما يدل  عىل أن الدكتور مل يفهم متام  

ال تستلزم السبق  (ال تثبت إال إذا كان هو ثابتاا، فعبارة (قول إهنا ال تثبت إال إذا كان هو ثابتان

 الزماين اخلارجي، بل جمرد السبق املنطقي، وفرق بينهام.

وأما جدلية القضية التأملية التي يشري إليها، فمشكلة الدكتور الفاضل أنه حيسب أن املعاين 

ينتبه أهنا مشاع بينهم، أو كأنه يعتقد أن العقل انحرصت أفراده يف عقله حرص عىل بعض الناس، ومل 

هو فال أحد عنده عقل يعمله ليدرك التغريات احلاصلة يف املادة اخلارجية أو يف النفس البرشية. 

ويبدو أن الدكتور الفاضل قد اعتاد اخللط بني األنواع العديدة والعقائد املتضادة، ففي الوقت نفسه 

سفة والتفلسف ورضورته، ينرص ابن تيمية الذي هو من أشد الناس عىل الفالسفة، لقول بالفالذي ي

ويف الوقت الذي يقول به عىل حد زعمه بنرصة اإلسالم تراه يتبع هيجل فيلسوف العقيدة املسيحية، 

ومقرب التثليت الذي يعتقد أن أكمل الصور العقلية قد ظهرت يف العقيدة املسيحية، وها هو 

 كتور يستعري من املنطق اجلديل أمرا ال يفيده كثريا. الد

والعجيب أنه يف كل ذلك يظل يزعم أن هذا آخر ما اكتشفه العلم، وآخر ما وصلت إليه 

 بحوث الفالسفة، وكأن اآلخرية يف نفسه معيار الصدق عنده! 

إىل  بني نسبة املحمول بقليل من التدبر أن الدكتور خيلط للقارئ العزيز وسوف يتبني

املوضوع صوريا وبني نسبتهام يف اخلارج، واحلقيقة أن هيجل نفسه قد ميز بينهام ووضع لكل معنى 

 مصطلحا خاصا.
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أما موضوع املادة والطاقة، فالدكتور قد أبعد الشقة ملا التجأ إليه، فإنا إذا نظرنا يف اجلدل، 

 القول بذلك، فالتغري هذا ال حيصل أي التغري احلاصل يف جوهر املادة وتغريها من مادة إىل طاقة، عىل

يف نفس الوقت، يعني أن املادة ال تكون مادة يف الوقت الذي تكون فيه طاقة، بل إهنا يف حلظة ما 

تكون مادة، ويف حلظة تالية هلا تصري طاقة، وإال فلو كانت املادة طاقة يف الوقت نفسه، لكان الفرق 

خر طاقة، بل نئذ ال يكون يف اخلارج موجودان أحدمها مادة واآل، فحياحمض   ابني املادة والطاقة اعتباري  

موجود واحد ينظر إليه من جهة معينة عىل أنه طاقة، ومن جهة أخرى عىل أنه مادة. وهذه الصورة 

لو فرضنا : غاية األمر أنا نقول ىل، وال إشكال عندنا يف أي منهام،جائزة أيضا كام جتوز الصورة األو

من أشكال مقولة وجودية أعىل منهام، أو  ال  اقة وبالعكس، فإن كال منهام يكون شكتغري املادة إىل ط

 يكون واحد منهام قد تلبس بقيد زائد عىل صاحبه.

 فهل تسمح لنا أن نقول إن ما قررناه هنا أعىل مما تعقله يا حرضة الدكتور!

ادة الوجود واملنطق الذي نقول به ال يرفض أيا من هذه األشكال والصور املفرتضة مل

 اخلارجي املمكن، وقد أرشنا إىل ذلك يف بعض كتبنا، ونقلناه عن بعض متأخري املتكلمني أيضا. 

د أشار إليها بعض ، وهذه النظرية قاجلوهريف احلركة والتغري الصاعد املال صدرا وقد قرر 

 من قبل املال صدرا.املتكلمني 

فام هي مشكلة  ،احلاصل يف املادة والطاقةولكن إذا كان األمر كام وضحناه يف عملية التغري 

 الدكتور املرزوقي؟ 

إن مثاله الذي ذكره أو تصويره للمثال الذي ذكره مل يصب فيه املراد، بل انحرف فيه عن 

ال يصح أن يقال فيها إنه ال  اخارجي   االصورة من القضايا التي تصور واقع   هاجلادة والصواب. فهذ

واملحمول هكذا إطالقا، كام أطلق! بل إن الفرق املعترب يف القضايا هو يوجد فيها فصل بني املوضوع 

الفرق يف املفهوم، فلكي يصح احلمل  يف القضية فال بد  من تغاير مفهوم املحمول عن مفهوم 
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املوجود، وال يشرتط االختالف يف املصداق بل يف املفهوم فقط، والتغاير يف املفهوم حاصل حتى عىل 

ملرزوقي، فيكفي أنه قال املادة والطاقة، فهناك فرق بني مفهوم املادة ومفهوم الطاقة، مثال الدكتور ا

 ق الفرق االعتباري كام وضحناه أعاله.يفرتوإال لكانا لفظني مرتادفني، ويكفي يف ال

، ليست ااإلنسان حيوان ناطق، فالناطقية املشار إليها خارج  : ومثال ما وضحناه أن تقول

، بل هي ذايت من ذاتياته، ولكن مفهوم لفظ اإلنسان ليس مرادفا ااملشار إليه خارج   شيئا غري اإلنسان

ملفهوم لفظ الناطقية، وكذلك يقال يف مفهوم لفظ احليوانية، والتساوي يف املصداق ال يستلزم 

 الرتادف يف املفاهيم يا أستاذ!

 أنه ال يوجد فصل بني إىل ما يقرره، فهو يعترب اويبدو أن األستاذ الفاضل ال ينتبه كثري  

املحمول واملوضوع، فإن قصد أن ال فصل يف املفهوم، فكالمه غلط ظاهر، وإن قصد أن ال فصل يف 

الوجود اخلارجي، فال خالف فيه وال أحد يشرتط الفصل حتى يعارضه هبذه القضية ويقول له ال 

 يوجد فصل فيها.

أن  ام خالف ذلك، بل إنني أعلم متام  فهذا الكالم ال يدق علينا، وال عىل طالبنا، وإن توه

العديد من طاليب يناقشون مسائل يف الفيزياء احلديثة واملنطق وغريها من القضايا التي يعتربها 

 الدكتور من ختصصه، بصورة ال شك أهنا ستفاجئ الدكتور!

مر يبدو يا دكتور أنه قد اختلط األ: وأما الرشط الثاين الذي ذكره الدكتور الفاضل، فأقول

قائال باملاهيات غري املجعولة، أو بالقدم الذايت للكون أو بأن  اعليك فتصورت أنك تناقش فيلسوف  

قائال بنحو ذلك، وال ريب أنك نسيت أنك تتكلم  ااهلل تعاىل فاعل بالعلة، أو لعلك تصورت معتزلي  

هلل تعاىل فاعل مع أشاعرة! وأنا أجزم أنك نسيت أن املذهب األشعري هو أعظم من نرص فكرة أن ا

وأن هذا النظام املوجود يف العامل نظام كائن بإرادة اهلل تعاىل، وأن أعظم من حقق مفهوم  ،باإلرادة

العادة يف أفعال اهلل تعاىل ومنها خلقه هلذا العامل عىل السنن املشاهدة، هم األشاعرة، وال ريب أنك 
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..وإال لو مل تكن قد نسيت ذلك كله، فال نسيت كتابك القديم الذي ألفته عن السببية عند الغزايل.

 معنى لصدور هذا الكالم عنك إال أنك تقصد املغالطة واملشاغبة...

واعلم أهيا الدكتور الفاضل أن األشاعرة هم أعظم من أبطل قول أفالطون باملثل، حتى 

أن األمر طرق إبطال هذا الرأي مذكورة يف املتون املعتمدة يف التدريس عندهم، وأنت تعلم  تصار

 .امن صحته ولو غالب   ابني العلامء، ومتحقق   اال يعتمد يف التدريس لطالب العلم إال إذا صار مشهور  

.  واملعتمد عند األشاعرة عدم وجود الكيل يف اخلارج بام هو كيلٌّ

عىل بقاء املحمول  ال  ه بعد موت النجم نفسه، واعتبار ذلك مثائوأما مثال شعاع النجم وبقا

جود املوضوع، فهو مثال مضحك فعال، يثبت لنا أنك ال تعرف مطلقا ما معنى القاعدة مع عدم و

 التي ذكرناها. 

وجد قبله، كام اهنا تبقى بعده، من قولك إن مفاعيل اليشء ت اوكذلك فقد استغربت متام  

  يقول بهبل هو باطل الفهذا قد يعرس علينا دركه إذا محلنا املفاعيل عىل اخللق واإلنشاء ال من يشء، 

 عاقل.

ما يرتتب عليه عادة أما ووقتا بعد وقت، أما إذا محلناه عىل كسب العبد فكسبه ينتهي 

كالبن اء الذي يبني بيتا فكسبه هو ما بذله حال  ،هو الذي يبقى بإبقاء اهلل تعاىل لهفبرتتيب اهلل تعاىل 

إنه كسب البن اء هذا عىل ذهب  ليهعقيامه بالعمل، أما الشكل الناشئ عادة بعد هذا العمل، فال يقال 

ااألشاعرة، وال يقال إن البن اء خلق عني هذا البيت املتشكل عىل مذهب املعتزلة  ، فالباقي بعد أيض 

 موت الفاعل احلادث ليس منسوبا بالرضورة إليه.

عن املوضوع الذي ختوض فيه  أي يشء اال تعرف مطلق   ما أقوله أهيا الدكتور الفاضل أنكو

 بال رأي وجيه وال قول سديد.  ،ال  ناز اا وشامال، صاعد  يمين
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وأعراض املرض تطلق عىل املظاهر التي يظهر منها أن املرض وقع باإلنسان، وإن مل يظهر 

ما ملا تزل  االعادية، لكن الطبيب احلاذق يعرف متاما أن هناك مرض   ىض اخلربةذلك بالفعل بمقت

 أعراضه أي نتائجه يف ظهور.

ال أحد من األشاعرة يقول بثبوهتا عىل سبيل ك عن املاهيات فال قيمة له هنا، فما كالمأو

الوجوب العقيل، ولكن بمقتىض حصوهلا يف الوجود بمقتىض الفاعل املختار، فام دامت هي هي، 

فتلك املاهية اأي جمموعة األوصاف التي تصدق عىل نوع خارجي معني وال تصدق عىل غريه( 

 له، ما دامت موجودة. تكون مميزة له ومعرفة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني...وبعد

فكنت قد كتبت هذه الصفحات أوال، ثم عدلت عن نرشها، إيثارا ألسلوب آخر فضلته 

لها، ولكني رأيت اآلن أن األفضل أن أنرش هذه الصفحات لعل فيها لعوامل معينة سأذكرها يف حم

بعض األمور التي تنبه هذا الراد ومن يدور يف فلكه، ألنه قد جتاوز كل احلدود يف كالمه...وأساء 

 األدب كثريا يف خصامه، وتعدى إىل النهاية يف ظلمه واهتامه...

جوم، وما فعلنا غري الرد عىل ما تفوه به من املشكلة يف هذا الدكتور مع أنه هو الذي بادر باهل

اهتامات ومبالغات ومغالطات، إال أنه ملا رأى بعض اإلخوة قد قام بحق الرد املبارش عليه من عند 

أنفسهم، وإنام ردوا عىل بعض املواضع التي ارتأوها، إال أنه يتصور األمر عىل أنه حرب، ويوجد 

ة، وجناحني...الخ تصوراته الغريبة التي ال واقع هلا إال جيش قد وجهته للرد عليه، وميمنة وميرس

يف ومهه، ويا هلذا الوهم كم حيتوي عىل تصورات وخياالت ال واقع هلا، واحلقيقة أن الرد  عليه ال 

حيتاج ال إىل جيش وال إىل غريه، ألن كالمه متساقط بنفسه! وقد بينا عدم علمه بام يقول به يف الرد 

 !!اصمة عىل أم رأسهاألول الذي جاء ق

ولو تأمل يف الردود املعدودة التي كتبها اإلخوة، وقارهنا بغريها من الردود التي كانت 

تكتب يف مواضيع أخرى، لعرف حق املعرفة أهنم قد أمسكوا أقالمهم كثريا عنه، والتزموا األدب 

ق ح يف بل حقنا يف ال– العظيم يف جانبه بصورة أعظم منه، هذا مع جتاوزاته العظيمة التي سقط فيها

العلامء عامة... ومل يتكلم العديد من اإلخوة يف الدفاع عني شخصيا ألهنم يعلمون أن ما صدر من 

فم الدكتور ما هو إال هراء وتفاهات، بل قاموا بالدفاع عن املذهب الذي يعتقدون به، والعلامء 

 بالرجعية والتقليد األعمى... الذين ينتسبون إليهم...مع ذلك ثار عليهم كل الثورة، واهتمهم
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وصار يتصور األمر عىل أنه تسلط عقلية املشايخ عىل اآلخرين بالتكفري واإلخراج من دائرة 

اإليامن واإلسالم! ومل يقع حسب معلومايت أمر من ذلك كله، وغاية ما نسبناه إليه فإنه قد اعرتف به 

، وزعم أن ما أتى به هو احلق الرصاح، وله بلسانه. فهو قد اعرتف بأنه خمالف لفرق املسلمني مجيعا

وألصحابه أن يتخيلوا ما هو حال الذي يزعم أن احلق الرصيح والتصور اخلالص عن اإلسالم مل 

يظفر به أحد من املتقدمني اخالل أربعة عرش قرنا أو يزيد( حتى جاء هذا الفطحل واكتشف 

ا، فهو شأنه ويكون عندئذ قد حكم عىل نفسه املستور، وبني الديانة.فإن كان يعترب هذا األمر تكفري

 بنفسه.

ولو نظرنا بيشء من التأمل، لوجدناه هو الذي استعمل مجيع تلك األساليب، فهو الذي قام 

باملهامجة، واالهتام بإثارة احلروب الطائفية، وها هو اآلن يتهمنا بالتعاون مع أمريكا واليهود واجلبهة 

عسا له وألوهامه ما أسخفها وما أشد انحطاطها! إىل غري ذلك من الشيعية، والسعي وراء الثروة، ت

 اهتاماته التي لنا أن نتصور أنه ما يزال يملك العديد منها، ألهنا كام يبدو جاهزة عنده يلقيها كام يشاء. 

ولكني لست بناقم عليه، فإنني أتصور صدور ذلك كله منه، بل كنت أتوقعه ألنه كامن يف 

ه ومل نرد  عليه ألعلن عن ذلك أيضا. مقالته األوىل، ول  و تركناه وحد 

 -ربام بقليل إال اليد أصابع كف عن يزيد ال وعددهم–وهو غاضب ألن بعض اإلخوة 

 مارسهام الذين والكذب األدب سوء إىل فينحطوا األدب قدر يتجاوزا ومل مقوالته، بعض عىل ردوا

ه، يف يا، بحسب ظاهره، بل هو شخص أنا يل موجها ليس األول رده أن فهموا قد اإلخوة وهؤالء رد 

موجه إىل علامء األمة كابرا عن كابر، ولكنه صادف أن رأى شخصا ينادي بإعادة االهتامم بذلك 

 ما ألن يعرب، أبا. د فاجأ الذي وهذا–العلم الراسخ، ووافقه طائفة من أخيار الناس وصلحائهم 

 وهذا –الذي يباهي به! العظيم مرشوعه عليه بوخير إليها يدعو التي دعواه يعارض به ننادي

قول باستحالة الربهان عىل أصول الدين ومسائل االعتقاد، وترك عن ال عبارة خالصته املرشوع
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كيف يشاء، بال رادع وال قيود وال مرجحات، وعبارة عن ختوين والناس كل واحد يعتقد بام يشاء 

انة وسببوا انحطاط األمة، وأن الفقهاء عبارة عن لعلامء االمة، ومناداة عليهم بأهنم خانوا األم

عصابات مافيا، وكذلك الصوفية، ومن ينضم إليهم من املتكلمني وغريهم، من أنصار العلوم 

، ولذلك بادر من بادر منهم للتعليق عىل يشء من مقالته! وقد حنق عليهم الدكتور ملا -الرشعية

أيضا لو مل يرد  عليه أحد، وعىل احلالني كان سيجد  مارسوا هذا احلق  الطبيعي، ولعله كان سيغضب

مسوغا لنقمته علينا، ففي حال صدور الرد منهم سيقول ما قاله اآلن من أهنم جناح حرب، وأين مل 

أحرتم أخالق الفرسان فبعثت إليه بفيالقي وأركان احلرب، وكأن األمر حيتاج لذلك!!! علام بأهنم ملا 

يه سكتوا كلهم أمجعون، تاركني األمر إىل حني! ومع ذلك تراه يتهمهم علموا أنني سأقوم بالرد عل

بام اهتمهم، ولو مل يرد  أحد عليه ومل يعلق، فإنه كان سيقول أرأيتم أهيا الناس تلك الروح التسلطية 

التي يامرسها هذا الشيخ عىل أتباعه! عىل زعمه، أرأيتم كيف يمنعهم من الكالم، ولو تكلموا 

ن هذا الشيخ بسلطته التي استمدها من عصابات املافيا الفقهية والصوفية التي يوجد هلا خلالفوه ولك

 تاريخ قديم يف اإلسالم، أقفل أفواه هؤالء املساكني!

 هذا أعضاء– الشباب بعض من رجاء يعدم ال -ويلوح كالمه أثناء يف يرصح كام–ولكنه 

ع هلم إىل التقدم برشط الداف للعقول املحرر هأن إليهم والتخييل هبم االتصال حياول الذين املنتدى

التفافهم حوله، وربام سكت بعض هؤالء بناء عىل إحسان الظن  بالدكتور، وانتظارا ملا يعد به من 

حتقيق يف العلوم واملعارف كام يزعم، ال انحرافا وتشككا بام وجدوه عند املتكلمني، من معارف، 

ه لو احرتم فيام سيأيت به هذا املدعي، وهذا منهم إنصاف ل ولكنهم يتيحون ألنفسهم مهلة من النظر

ه، وال يضرينا  هذا املوقف منهم، ألن إتاحة النظر هلؤالء أمر واجب علينا، ولكنا ال نستغرب إن نفس 

كان الدكتور الفاضل اغرتارا منه بنفسه يعدهم باخلري العظيم إن هم انفكوا عن التسلط الكبري الذي 

فها هو حيث هؤالء عىل االنفكاك  -ذا الدكتور النابغة!!ه يتوهم كام–يخ سعيد!!يامرسه عليهم الش
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خطبوط ذي األيدي العديدة!! كام يتوهم يف تفلت من براثن هذا األعن التحجري عىل العقول وال

 خياله....

ال حول وال قوة إال باهلل!! مل أر  عقلية أسخف من هذه العقلية إال واحدا سبقه هبذه 

ثم هتاوى يف أحضان الشيعة واألمريكان! وال أرجو للدكتور مصريه اهلالك، مع أن كليهام الدعاوى 

يشرتك يف قوة التوهم والقدرة العظيمة عىل اخرتاع األكاذيب وتنسيق صورة ما كانت أجهزة 

 املخابرات يف الدول لتقوى عليها...

ر  الشعوب، وكافل اليتامى واملساكني، حر   رهم من قيود الطغيان وامنحهم فتعال  إذن يا حمر 

 حريتهم بقوة فروسيتك وعلو مهتك وحرصك عىل مساعد اإلنسان ملجرد أنه إنسان!

 ال حول وال قوة إال باهلل...!

وما عالقتنا نحن بأمريكا واليهود؟! أنا ال أريد أن أصدق إال أنك كنت متزح ملا قلت ما 

–شيئا آخر ال يستمع لقوله وال يلتفت إليه!  قلت من عالقتنا هبؤالء، إذ لو مل تكن مازحا لكنت

 .-املزاح فرض   الدالئل حسب لنا يصح   أن هيهات ولكن

أما الشيعة!!! حتى الشيعة جعلتنا من أنصارهم وهم الذين حيقدون علينا ويعادوننا رسا 

 وعلنا هم وأتباعهم وحيسبون لنا عظيم احلساب!

تيمية! يا سيدي مبارك عليك هذا العبقري! أتقوم بكل ذلك من أجل ابن تيمية وعيون ابن 

ولكن ما دخل العلامء اكالرازي والتفتازاين، والعضد واجلويني واألشعري، وغريهم عديدون جدا 

ر  الناس منهم ناعتا إياهم تارة باملافيا وتارة بغري ذلك من  جدا( حتى تتهمهم بشتى التهم وتنف 

 النعوت القبيحة!
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ك بعد ذلك كله  !؟فام هذا  ا! أصحيح أنك ال تقلد أحد  ازاعام أنك ال تقلد أحد  وتنزه نفس 

! أصحيح أنك ال تستمد إال من السلف الصالح ولذلك لذي نراه إذن يف أحضان ابن تيميةالرتامي ا

 ترفض كل ما جاء به العلامء من األوائل واألواخر
37

! هل تتصور فعال أن العلامء قد وضعوا آراءهم 

نة! فمن يكفر اآلخر أهيا العبقري إذن، أنت تكفر العلامء، أم نحن الذين بديال عن القرآن والس

 نكفرك!

ومن هم هؤالء السلف الصالح الذين أبطلوا أدلة العقول عىل إثبات وجود اهلل تعاىل وعىل 

 صفاته...!

واحلقيقة التي تعرفها أنك ال تتبع ابن تيمية يف أمر إال يف بعض القواعد التي تظنها موافقة 

ذهب غريب مسترشق أو مستغرب، أما يف اعتقاده يف اهلل وصفاته وأنبيائه وما يتعلق بذلك ويرتتب مل

عليه، فهذا أمر ال هيمك أصال أن توافق فيه ابن تيمية وال غري ابن تيمية، كام تبدى ذلك جليا يف 

 مقالتك األخرية وما قبل األخرية...

                                                           

ه: ( 37ا أين أرفض كل الصيغ العقدية فوق نص القرآن الكريم اقال د. أبو يعرب يف رد 

والسنة الرشيفة أو دوهنام ألن أصحاهبا وضعوها ثم جعلوها بديال منهام: وذلك هو املدح منه. وملا 

أحاول أن أكون مسلام كام كان املسلمون قبل ااهـ، ويقول: (  سيفهم العلة.يقرأ املسألة األوىل

األسامء التي سامها هو وأمثاله. فواضعو الصيغ املذهبية وموثنوها ليسوا أفضل من املسلمني األول 

اهـ، فهو ( املتحررين من األوثان إذا احتجت إىل من أقتدي به يف جتربتي الروحية وممارستي الدينية.

عل العلامء أصحاب أوثان يعبدوهنا بديال عن الوحي واتباع الكتاب والسنة، وال حتسب ذلك جي

ح به من قبل يف حواره مع بعض  يقوله املرزوقي ألنه غضب من الرد أو أخذته احلمية، بل إنه قد رص 

 األفاضل كالشيخ البوطي.
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لعنوان املضحك فعال، بأنه كان أما زعمك يف هامش إحدى صفحات ردك األخري ذي ا

 ينبغي أن نعترب رد ك دعوة لنا للحوار يف الفكر الراهن املتخلف
38

، فقد اعتربناها كذلك وها نحن 

ننظر يف فكرك أنت، ويف فكر غريك من املجددين!! والفالسفة!! واملفكرين!! الذي يزعم كل واحد 

ة، ويقوم مسريهتا، وأظهر خطوات طريقته منهم أن له مرشوعا جديدا يريد به أن يصوب حركة األم

وبأهنم كانوا جمرد عصابات مافيا يالحقون وأوهلا هو اهتام علامء األمة بتضييع الدين وخيانة االمانة، 

 أطامعهم ورغباهتم
39
! 

وأما تصوره أنا ال نفرق بني القوة والفعل، وأن اهلل تعاىل ال جيوز أن يتصف بيشء بالقوة، 

أن ما أمكن هلل امن هو الذي بني  لك أهيا الدكتور الفاضل قاعدة : احدا فأقولفأنا أسأله سؤاال و

، الناطقة بنفي نسبة يشء هلل بالقوة كصفة من صفاته ألن ذلك يستلزم الكامل بل (تعاىل فقد وجب له

                                                           

دعوة هادئة إىل احلوار لو كنتم واثقني من أنفسكم حقا العتربتم نص اقال الدكتور: ( 38ا

حول علل التخلف يف فكرنا الراهن التخلف الذي يعد سلوككم هذا أفصح عالماته وليس إعالن 

اهـ، وهو يزعم أنه ما كان يريد املهامجة للفكر الذي نقول به وال التنقيص من العلامء! يزعم ( حرب.

وب الطائفية، بل إن رده اجلديد ذلك ومقالته كلها تنقيص واستهزاء وختوين واهتام بالتمهيد للحر

مفعم بذلك كله. وأنا قاطع بأنه مل يقل هذه الكلامت التي يوهم هبا نيته احلسنة إال ذرا للرماد يف 

العيون لكي يوهم القراء أن نيته كانت حسنة. وهو دائام يزعم أنه مل يدن البادئ ملا سامه احلرب فقال 

وليت شعري من الذي بدأ إن مل اهـ، (  أكن فيه البادئهذا ملا قد يبدو عليه من تشخيص ملامثال: 

 يكن هو!

ا يف غري أكام يتهمهم د. ( 39ا  كتاب!ما بو يعرب كثري 
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يتضمنه! وهل باهلل تعاىل عليك يقال ملن وضح لك هذه القاعدة التي كان ينبغي أن تشكرين عليها، 

 اطبه هبذا النحو من الكالم املتعجرفخت
40
. 

آه...لقد نسيت أن أذكر لك إن هذه القاعدة يقول هبا أهل السنة يف معرض الكامالت 

الوجودية من الصفات والذات، أما األفعال فليس بكامل هلل تعاىل عند أهل احلق، أما املنحرفون عن 

ون كامال الكامل املحض إال إذا كان خالقا الصواب كابن تيمية فإنه العتقاده أن اهلل تعاىل ال يك

م  يشء بالشخص  بالفعل، فقد أوجب أن يكون اهلل تعاىل خالقا بالفعل منذ األزل، ولعدم جواز ق د 

 فقد أوجب القدم بالنوع. -عىل حسب ظاهر كالمه-عنده 

ها رد  األخري، فجعلتاليف  عزفت عن اخلوض يف هذه املسألة ولكن حق  لك أن تنسى، فقد

 من املسائل املنسيات نسيا منسيا....

وأنت أهيا الدكتور الفاضل تابع له يف ذلك كله عرفت أم مل تعرف، هذا إن تنزلت فعال 

ملستوى ابن تيمية واعتقدت عقيدته التي ينادي هبا، وإال فأنا جازم بأنك تعتقد يف نفسك التعايل عام 

معني معارض لغريه من الفرق، فأنت فوق خاض فيه ابن تيمية من حماولة نرصة تصور عقائدي 

 اجلميع وغري اجلميع فال تنس  ذلك...!!

والغريب أنه بعدما بينا له العديد من املغالطات التي وقعت له يف مقالته األوىل، ما يزال 

 حتى اآلن يغالط نفسه ويزعم أن ردودنا عىل ما جاء فيها جمرد خلب ومهارب
41

! مهارب من ماذا 

                                                           

فإذا كان الشيخ يتكلم عىل أن اخللق يمكن أال يكون بالفعل دون أن يفهم اقال د.: ( 40ا

عىل يشء ومن ثم فهو ليس أنه سيكون عندئذ بالقوة فيكون اخلالق املتصف به ولو وصفا معنويا قويا 

كامال ألن القوة نقص بالقياس إىل الفعل إذا كان ذلك كذلك فكيف يكون حال من يتشيخ عليهم 

 اهـ( ؟
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الفاضل! أمل نبني لك أن كالمك يف القياس احلميل والشكل األول كالم ال أساس له! أهيا الدكتور 

جمرد وهم مبني عىل ترسع! أمل نبني لك أن زعمك أن ابن تيمية يريد الربهان عىل مقوالته الكالمية 

أيضا خالفا ملا تزعمه من أنه أراد جمرد نقض دعوى اخلصوم! ونحن مل نورد لك العديد من كالمه، 

 -تيمية ابن–ل اقترصنا عىل فقرات قليلة مناسبة للموضوع الذي فتحته أنت ال نحن، وبينا لك أنه ب

 اآلنو سابقا، تزعمه ملا خالفا والنقلية، العقلية باألدلة تعاىل اهلل صفات إثبات يريد أنه بقوة يرصح

ع ابن تيمية ترف   خطرية دعوى وهذه! بالتسليم النص   من تؤخذ بل العقائد عىل األدلة قامت ال أنه من

 نفسه عن أن يقول هبا! 

 وأمل نبني لك أن ما نسبته البن خلدون والغزايل جمرد رساب بقيعة...!

 يف الرد... كحتى الكوجيتو واعرتاضك علينا فقد تبدى للقراء الكرام ختبط

يها وأما املسائل العديدة التي هربت منها يف رد ك األخري وخفت  من أن تعيد الكالم ف

وجهلك فهي عديدة... ولذلك جعلتها نسيا منسيا.... وسنقوم بتذكريك هبا حتى ال  كلظهور غلط

تسارع إىل ابتكار توهم جديد فتقع يف التناقض الذي ال متنعه يف اعتقادك ورسم نظريتك اجلديدة 

ت بابا املحررة للشعوب والفكر، تلك النظرية التي فتحت الباب للتفلسف يف نظرك...! وإنام فتح

 للسفسطة واملغالطات ولنفي مقولة احلق والباطل!

الغريب يف الدكتور أنه ما يزال يلقي بمقوالته هكذا بال دليل فهو ال يبذل أي جهد 

الستجالب نصٍّ واحد يدل به عىل فهمه ملواقف هؤالء العلامء! وإن أتى بنص جتده من أبعد 

 النصوص عن أن يكون داال عىل ما يريده!

_________________________ 

أما ما جاء يف مصنف الشيخ فهو ينتسب إىل جنس مهارب املتكلمني اقال الدكتور: ( 41ا

 اهـ( كام نبني إن شاء اهلل..
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لب اآلخرين بالتسليم ملا يقوله، وهو ال يسلم ألحد كام يزعم! فام ميزتك أنت أهيا تراه يطا

 الدكتور الفاضل عن بقية اآلحاد؟

وأنا ال أرى إىل اآلن كيف أساء لك الطالب الذي تقصدك وقد وقرك وأعىل من شأنك يف 

ختاذ أجزت لنفسك اتقديمه لبحثه الذي نرشه، بل أنت الذي وقعت فيه ملا اهتمته بام اهتمت، وإن 

نت يف سن  الشباب كام تقول، فينبغي أن تسمح له أن يتخذ موقفا موقف من املتكلمني والكالم وأ

 املقدمات يف فقط ليس -ال  فع أنت كام–من ابن تيمية وهو يف هذا السن  أيضا، وإال تكون متحكام 

ا الناس مع تعاملك يف بل عقائدك، يف تأخذها التي  .أيض 

الفاضل يتالعب كثريا يف كالمه، فهو كأنه يتغافل أو يتناسى أنه يتصل ببعض والدكتور 

اإلخوة املشاركني يف املوقع املتابعني له، واملؤيدين أساسا لطريقة الكالم، وقد حاول أن يستجرهم 

إىل طريقته ويقنعهم باحلوار معه وامليل إليه، ونحن ال نقيم حاجزا ألحد وال نمنع أحدا من اختاذ 

، ولكن من طريقتنا أن نبني للناس ما نعتقد أنه األصوب، واألحق، كام ال  ف له إن أراد ذلك فعموق

يفعل الدكتور، والفارق بيننا وبينه أنه يضمر يف نفسه ابتداء أننا نريد جمرد التمشيخ عىل اآلخرين، أما 

ء عىل األقل بالتدبر هو فام يريد إال تفتيق طريق العلوم الصحيحة أمامهم، مع أنه يشهد لبعض هؤال

 والنجابة والفضل، وال بد  أنه يعلم أن هذا الفضل والنجابة ال فضل له هو فيه ابتداء
42

، ومع ذلك 

 يزعم فينا كل تلك املزاعم البغيضة.

                                                           

-حبلهم عىل الغارب وحتى أساعد الكثريلئال يبقى املؤججون اقال الدكتور: ( 42ا

عىل التحرر من وحل الكالم واالهتامم -وخاصة بعض النجباء والفضالء من رواد املواقع الكالمية

 اهـ والتسويد املبني منه ال منا!؟( بجليل املهام قبل فوات األوان.
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والدكتور يقع يف مغالطات عديدة الواحدة يف إثر األخرى عندما يرى أن هجومي عىل ابن 

ممه ليعتربه إرضارا باإلسالم وختريبا للمسلمني أنفسهم! واهتمنا تيمية إنام هو لدافع شخص، وقد ع

 أنا نسعى إلثارة احلروب الطائفية إىل غري ذلك من هراء وسخافات!! 

تنكر عيل  يف الوقت نفسه أين اعتربت هجومه عىل مجيع املتكلمني من أهل السنة وي

ا عىل أمور راسخة يف الدين، واعتبارهم منشأ التخلف احلاصل منذ نشأهتم وحتى اآلن، هجوم  

التحليل واالهتام  يفوتشتيتا جلهود علامء األمة، بل يمكننا أن نقول له بكل سهولة لو اتبعنا طريقته 

إن هذا املوقف منه معاونة يف الباطن ألعداء األمة الذين : املبني عىل التوهم والكذب واالفرتاء

يف علومها ومعارفها. ولكنا لن ننزل إىل  حياولون قدر استطاعتهم تدمري أعالمها والتشكيك

 حضيض ما وقع فيه...

ونحن ال نشخصن كالمه وال مواقفه، فنحن نعلم أن الدكتور عبارة عن فرد من أفراد تيار 

حياول بكل جهده حتقيق هدفه يف حتطيم علوم اإلسالم الراسخة التي قررها أكابر علامء األمة، بزعم 

ملقدمات، وأن اإليامن موجود أصال يف القلب وأن الدفاع عنه باألدلة البداهة وكفاية التسليم يف ا

قدح يف أصله! وال نعترب هجومه عىل كلامت أو مواقف لنا هجوما عىل شخصنا فقط كام يزعم، بل 

إننا نعلم متاما أنه حياول بكل جهده أن يقدح بجميع علامء امللة الذين تواترت جهودهم عىل نرصة 

نا بكل صالفة بأنا من الذين نوظف أقالمناالدين وإعالء رايت  ه. وقد اهتم 
43

، فنقول أال لعنة اهلل عىل 

الظاملني، وأسلوبه يدل عىل اضطراب يف تفكريه، إىل أي جهة نوظف أقالمنا أهيا الغافل! أمل تر  أنا ال 

، -الفت هم!م أنت أم خأوافقته ذلك بعد يضرينا وال–ممن تقدمنا نصدر إال عن آراء العلامء الراسخني

                                                           

ن أهل نكتشف أنه أقرب إىل من يوظفون أقالمهم بكل بشاعة ماقال هذا املسكني: ( 43ا

ة واملجاعة منه إىل أهل السنة واجلامعة.  اهـ( النسَّ
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وال نتابع إال من ارتفع شأنه يف العلم والتقوى من أعالم األمة كاإلمام الغزايل والرازي، وما نقوم 

به ليس إال إعادة تقريب ملنهج أهل السنة الذين تتهمهم أنت تبعا البن تيمية بإفساد الدين وتقويض 

  قبح اهلل الظلم والظاملني!أركانه. ثم بعد ذلك تتجرأ عىل اهتامنا هبذه التهم الشنيعة، أال

ثم إن هذا الدكتور املسكني لتهافته وسقوطه رشع يتهمنا بالتعاون مع الشيعة واألمريكان 

والعلامنية، كل ذلك ألنا توقعنا أن تزول سطوة الوهابية وتسلطهم عىل غريهم من املسلمني 

ن، وقد أعلنت ذلك عىل وحتجريهم فكرهم ومجودهم عىل آرائهم، وذلك منذ سنوات عديدة، ال اآل

 -موقع أو–صفحات هذا املنتدى وبعض الصحف األردنية الرسمية ال عىل صفحات صحيفة 

 ذلك علينا مفرتيا الفاضل الدكتور زعم–ألمريكان والشيعة الرافضة وال لإلرسائيليني كام ل مواطئة

ريهم، وملا عرفته من وطريقة تفك لترصفاهتم مشاهديت عىل بناء إال لذلك توقعي يكن ومل ،-افرتاء

إقصائهم ألي فكر آخر وعدم االعرتاف بوجوده أصال، فقلت إن مثل هذه الطريقة لن تدوم، 

 . -واملاتريدية األشاعرة–وخاصة إذا كانوا يعادون أهل السنة واجلامعة وعلامء امللة 

بآرائنا  ومع ذلك فنحن ال ندعو إىل إفناء فرقة من الفرق كام زعمت، نعم إن أمكننا إقناعهم

ونقلهم مما هم عليه إىل احلق الذي نعتقده، فهذا يكون مطلبا عزيزا، لكنا ال نتوقع حصول ذلك 

بالفعل بالنظر إىل اخلارج والواقع، لصعوبته، وغاية ما ندعو إليه إنام هو وجوب مراعاة كل فرقة من 

وار والرصاحة فيه لكي الفرق اإلسالمية غريها، وحماولة اجلدال بالتي هي أحسن مع الصدق يف احل

 يسهل عليهم الوصول إىل احلق.

ونحن نعتقد أن هذا الطريق هو الطريق األفضل للتقريب الفعيل القائم عىل مالحظة 

ومون هم به من إلغاء وجود املخالف هلم، وهذا الترصف هو الذي الوجود اخلارجي، خالفا ملا يق

اخلالف...ونحن عندما نقول ذلك ال نخدم  أدى هبم وبأتباعهم إىل التعصب والتشدد يف معاجلة

مطلقا األمريكان وال غريهم، بل إننا نقوم بام يمليه علينا واجب النقد والنصيحة الالزمة يف 
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اإلسالم...أما أعداء الدين فإهنم حيتجون علينا بالقرآن نفسه مغالطني كاذبني، فهل جيوز لنا أن نعترب 

واضع إلقناعنا بحقية األديان األخرى سببا للقدح يف القرآن تأويلهم لبعض آيات القرآن يف بعض امل

 نفسه...

ولكني أقول إن فرحهم بام تدعوننا إليه أهيا الدكتور املجدد!! سيكون أعظم بكثري مما 

تتصور... ألنك تناقض أصول مجيع الفرق اإلسالمية، وتتهم فقهاءهم بأهنم عصابات ومافيات 

...فهل يستلزم .بالعقائد والفلسفات اليهودية واملسيحية والوثنيةومتكلميهم بأهنم متأثرون متاما 

صح متاما إن ذلك أنك متحالف معهم ومتآلف مع إرسائيل وأمريكا واملالحدة والكفار...اهذا ي

 ....(.راءة والتحليل..اتبعنا أسلوبك يف الق

ا بأمر تنبأت أيض   وليعلم الدكتور الغريب األطوار، املندفع إىل كل ما ينايف احلوار، أين قد

لكي ال يقول الدكتور أين  -يتعلق به وبام يؤول إليه أمره اأي توقعت بناء عىل حتليل أفكاره ومبادئها

صحاب الكالم يف أأدعي النبوة أيضا، فهذا االهتام أراه جاهزا عنده، ألنه يزعم أن املتكلمني و

سنة، وأهنم يقيمون أنفسهم مقام العقائد يريدون إحالل انفسهم مرجعيات بديلة عن القرآن وال

..الخ هرائه( وتوق عي كان منذ سنوات عديدة بأن أمره سيؤول إىل ما آل إليه اآلن من إعالن .األنبياء

املقوالت الغريبة، ومن مواقفه التي يعلنها من علامء األمة فقهاء وغري فقهاء، ومقوالته يف إبطال 

لخ، ومل يكن إعالين وما تنبأت به إال بناء عىل نقد متزن األدلة القائمة عىل التوحيد والعقائد...ا

 إال -فيه أعتقده ما وهو–لفكره ناظرا إىل ما ينبغي أن يؤول إليه إن كان القائل به صادقا مع نفسه 

 انعكاس عن عبارة كله العامل تتصور رصت   حتى أقوالك مع متامهيا رصت   قد-دكتور يا– أنك

ك أنت لفكرك ك تأثرت هبيجل يف ذلك االجتاه! ولعلك ستبادر فتقول إن مصدر ! ال بد  أنوحد 

توقعي ملا آل إليه حالك اآلن، ال يمكن أن يكون إال اعتامدا عىل إرسائيل واألمريكا والرافضة من 

 الشيعة! مسكني أنت يا دكتور!
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وإن شئت أن تتأكد من صحة توقعايت القديمة املتعلقة بك فاسأل بعض املتنورة قلوهبم 

 ذين تأمل أن ينفكوا عن ربقة وتسلط الشيخ سعيد فودة من أهل هذا املنتدى....!ال

 عىل بناء وترصفاهتم -املنحرفني–وكذلك فقد توقعت ما تؤول إليه أحوال بعض الناس 

، وليس ألمريكا وال إلرسائيل أي دخل يف وبعض أفعاهلم، وقد حصل ما توقعته لفكرهم حتليل

 احلمد واملنة.تلك التوقعات بل هلل وحده 

ولكنك لقصور فهمك وضمور عقلك رصت تستبعد أن يتمكن إنسان من أن يستلزم 

 بعض الترصفات واملآالت بناء عىل واقع يراه واستلزامات عقلية ينظر فيها.

 واألمر ليس بحاجة لكبري عناء. 

دهتم، فإن أما الشيعة والرافضة الذين تنسبني إليهم وتفرتي عيل  زاعام التعاون معهم ومساع

ي لبعض بواباهتم التي انفتحت مذكور مبني،  ح به، وصد  موقفي ووقويف يف وجه الشيعة معلوم مرص 

لكنه غائب عن عقلك ونفسك ألنك أغلقتهام مدعيا إرادة اإلصالح فقط، والتحليل املنطقي 

الك بناء عىل والفلسفي بناء عىل آخر املكتشفات العلمية يف العرص احلديث! وسنرى ما يؤول إليه ح

 هذه املكتشفات العلمية! 

 بل إن هجوم الشيعة وهجوم أصحاهبم عيل  معلوم للقايص والداين إال عىل من سفه نفسه!

وليت شعري كيف كنا سنقول لو سلطنا عليك نحو حتليلك الذي حللت  بعد االلتفات إىل 

ون لطريقة القرآن، وبأن الفقهاء قدحك بجلة علامء أهل السنة واهتامهم بأهنم فالسفة باطنيون، خمالف

 جمرد مافيا وعصابات، وينضم معهم يف هذا الوصف الصوفية ونحوهم!!
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ولكنا نرتفع عن أن نتهاوى يف مهالك االفرتاء والكذب عىل اخلصوم، ونميل إىل أن يغلب 

 عىل ظننا أن ذلك يصدر منك بناء عىل غلبة الوهم عىل نفسك نتيجة اجلهل والكرب، وعدم تعقلك

 حلقيقة طريقتهم، ال التصالك بجهات معادية لألمة والدين كام تزعم يف حقنا...مسكني...!

وقد انحدر د. أبو يعرب إىل اهلاوية يف أخالقه وحتليالته عندما اهتمنا كذلك بأن أعظم 

أسباب خمالفتنا للوهابية حسدنا ونظرنا إىل ثروهتم...! وال أقول إال أن هذا مطلق االنحطاط يف 

 قد...وحمض السفاهة التي ال تقتل إال صاحبها...الن

ب إليه، فنحن ال نسعى إىل تكفري أحد، ولكنا نس  أما قصة التكفري التي يبدو لنا أنه حيب أن ي  

نفضل أن نبني للمخالفني مدى انحرافهم عن اجلادة، وهلم بعد ذلك وللقراء أن حيكموا عليهم، وإال 

باطل يف األفكار، وإذا كان الدكتور وجتليه الثاين يف بعض إىل بيان احلق من ال موجهة فدعوتنا

مظاهره يسعى ألن يكفره أحد الناس لكي يصبح شهيد احلرية لكي ينادي بذلك عىل رؤوس 

األشهاد يف الغرب والرشق، ربام كام فعل ويفعل نرص حامد أبو زيد وغريه من العلامنيني املكشوفني، 

 ...فهذا شأنه ال شأننا، وهو وما يشاء

وها هنا أحببت أن أتوقف عن الكالم يف هذا النحو واملجال، مفضال قطع النظر عن الفكر 

 عىل إال- التعرض دون بثها التي ألفكاره شامال ردا -تعاىل اهلل بإذن–يف هذا اخلرب، وسأنرش قريبا 

 . أوهامه إليها ساقتنا التي اجلهات هلذه -يسري نحو
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 نفي العيب 

 عيب عيبحيث يستحيل ال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األأنبياء واملرسلني، وعىل 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد،

 متهيد

عندما تريد أن تكشف عن تالعبات بعض الناس، وما يامرسونه من حتريف قصديٍّ فيام 

للقراء، مالحظا أهنم ينثرون هذه الدعاوى بني البرش عىل أهنا آخر االكتشافات العلمية، وأهنا يلقونه 

نتيجة الفكر النقدي الذي متيز به الفكر الفلسفي بعد التطورات والقفزات اهلائلة التي مر  فيها، وعىل 

يت بع عقلية القرون أنه ما يمثل روح العرص، ثم تراهم يسمون من خيالفهم ملجرد خالفه هلم، بأنه 

بث باآلراء التي مىض زماهنا! وتراهم يلقون هبذه الدعاوى عىل أهنا حجج قاطعة شالوسطى، وأنه يت

 توجب عىل الناس أن يتبعوهم فيام يزعمون، وال خيالفوهم فيام يتومهون!

قيقة وبام أن  الدعاوى التي حياولون تروجيها عىل اخللق، حتتاج ألدلة عديدة، ألهنا يف احل

ختالف ما هو مشهور بني علامء اإلسالم، هذا عىل أقل تقدير، ونحن نعلم أن املشهور بني الناس ليس 

، ولكنا نتأنى كثريا يف ما هو مشهور ومعتمد بني أهل احلق من علامء  من الرضوري أن يكون هو احلق 

طبق عىل ما هو جممع عليه أهل السنة، ونعرف أن لإلمجاع أو املشهور املعتمد من أهل احلق حكام ال ين

أو مشهور بني الناس، ولذلك فإننا كنا نتأمل من هؤالء الزاعمني أن يبالغوا يف طرح أدلتهم، وبياهنا، 

وكان ينبغي أن تكون تلك األدلة قاطعة واضحة الداللة غري قابلة للتأويل وال ألن تفهم عىل معنى 

بكل صالفة أهنم هم عىل احلق، وأن العلامء يف آخر، وذلك ألن أصحاهبا من الباحثني اجلدد يزعمون 

القرون السابقة كانوا عىل الباطل، بل كانوا ساعني إىل هواهم، وإىل استالب حق الترشيع من اهلل 

حتاول  العلامء( كانوا جمرد عصابات مافياتعاىل ونسبته ألنفسهم، ويتهموهنم كذلك بأهنم االفقهاء و
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التعاون مع السالطني الظاملني الذين كانوا يتحكمون يف ذلك  االستئثار بأرزاق الناس، عن طريق

 الزمان. 

ولذلك فإن هؤالء الدعاة اجلدد يعتقدون أنفسهم عاملني عىل حترير البرش من عبودية 

العلامء، ويعرضون مقوالهتم عىل أهنا هي السبيل الوحيد للتخلص من عوامل التخلف التي قضت 

ه ال جمال هلذه األمة املسكينة إىل النهوض من جديد إال عرب التزام عىل األمة منذ قرون عديدة، وأن

مقوالهتم والتفلت من األفكار التي تراكمت نتيجة عوامل شيطانية خالل القرون العديدة لألمة 

اإلسالمية، وال فرق عند هؤالء الدعاة اجلدد املحدثني بني أهل السنة وبني غريهم، بل إهنم يعممون 

كمون هبذا احلكم عىل مجيع الفرق اإلسالمية، إال أهنم تعطفوا وحاولوا االدعاء بأن  هذا املوقف وحي

بعض العلامء من األمة اإلسالمية حاولوا التفلت من عوامل التخلف تلك، ولكنهم وإن قطعوا 

شوطا إال أهنم مل يكملوا املسرية، وبقيت األمة تائهة عالقة بني أسباب التخلف والقصور، حتى جاء 

رسها وطبيبها يف هذا العرص، وهو أبو يعرب املرزوقي، وأشهر سيفه متصديا لكل املجرمني من فا

فقهاء ومتكلمني وصوفية وغريهم، بل إنه مل يرفق باألتباع الذين أحسنوا الظن  بأولئك األعالم 

ذهابه ب املرزوقي، والذين مل يكن يوجد غريهم، خالل كل تلك القرون اخلالية، قبل والدة أيب يعر

تعلم من الفلسفة الغربية كيفية التخلص من ربقة األديان، وكيفية هدم األسقف يإىل الغرب ل

 واألركان ليمكن بشائر التنوير الغربية من أن تستلم زمام األمور بني املسلمني. 

وما كانت دعواه بأن بعض العلامء يقولون بام يزعمه فالسفة التنوير وبعض فالسفة الغرب 

عىل فالسفة   اأن يكون مستند   إال واحد يزعم رغبته يف جتديد دماء األمةلإال ألنه ال ينبغي  املحدثني،

غربيني كان هلم أكرب دور يف إبطال أصول األديان، وكانوا املفتاح الذي فتح أبواب اإلحلاد يف 

قة يكمل الغرب، وما يزالون! ولذلك فقد حاول أبو يعرب بشتى حيله أن يوهم الناس بأنه يف احلقي

ه، ومل ينسب إليهم غريه ما  الثورة التي بدأها بعض علامء اإلسالم، ولكن ملا مل يزعم أحد غريه زعم 
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نسبه من قواعد خمالفة ملا يوجد يف كتبهم، طلع علينا بفكرة عبقرية، وهي أن هؤالء األعالم قد 

لزمان، وبقيت غفال ظلمهم جمتمعهم، ومل يلتفت إىل أفكارهم، ولذلك مل تعمل عمل ها يف ذلك ا

منبوذة حتى جاء هو يف هذا الزمان وأزال الرتاب املرتاكم فوقها، وما حياوله اآلن إن هو إال إكامل 

التي جييء هبا، ألن  همسريهتم التي مل يستطيعوا إكامهلا، بل أغلبهم مل يكن ملتفتا إىل خطورة أفكار

، بل كانت له أهداف أخرى، ومعنى ذلك أن هدفه مل يكن النهضة بالطريقة التي يأمل فيها أبو يعرب

 أولئكتلك األفكار وإن استقاها أبو يعرب من هؤالء العلامء اامل راجع( إال أنه ال ينفي أن يكون 

املراجع الثالثة غافلني عن حقيقة آرائهم، وعاجزين عن حتقيقها إىل أقىص مدى هلا، وإظهار مجيع 

 إمكانياهتا، وبناء كل ما يلزم عنها.

بارة أخرى، فإن أبا يعرب وإن كان يستند إىل هؤالء املراجع الثالثة، إال أنه تفوق عليهم وبع

يف إدراكه حلقيقة تلك اآلراء، وخطورة اللوازم التي تلزم عنها. فلو قارنا عمله بأعامهلم، لرأينا أن ما 

 أضغاث أحالم بالنسبة ملا يقوم هو به اآلن!كقام به املراجع الثالثة يبدو 

الوقت الذي يرى أبو يعرب وزمرته أنه يقوم بعالج أدواء األمة املسكينة، التي صارت ويف 

حقل جتربة لكل منحرف ليجرب عليها ما يزعم أنه الدواء املجرب، عند الغرب طبعا، إال أننا نرى 

 أن أبا يعرب وما يقول به هو عينه أحد آفات األمة يف هذا الزمان. ولذلك فقد كان علينا أن نحاول

، ونشخصه أبني تشخيص، غري معتمدين عىل جمرد تنبؤات واحتامالت، أو ال  أن نبني الداء أو

 توقعات واستلزامات، ثم بعد ذلك يأيت دور طريقة العالج. 

ولذلك فإننا بدأنا يف العالج أوال بالطريقة التي يفرضها علينا اإلسالم، وذلك بالدعوة 

طرف املرزوقي وزمرته، وذكرنا بعض آرائنا يف هذا  بالتي هي أحسن، مع افرتاض حسن النية من

الباب، واكتفينا بالسكوت، بعد ذلك تاركني املجال له وللناس كي يعيدوا تفكريهم فيام قلناه 

وقالوه! ولكنا فوجئنا هبم من أول حتركاهتم ينحرفون باملسار إىل وجهة ال تليق إال بذوي األغراض 
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هتامات بالتبعية للمحتل والكافر واملبتدع، بل زعموا أن حقيقة واهلوى، فقد سارعوا إىل توزيع اال

 فكر األشاعرة هو الفكر الباطني، وأنه أعظم عوامل ختريب اإلسالم بني الناس! 

لعل ذلك كان ألهنم مل يتوقعوا ردودنا عليهم، : وقد تفاجأنا بام رأيناه منهم، وقلنا أول األمر

هنم طبيب األزمة، ومعالج آفات األمة، فكيف يأيت بعض وقد كانوا قد صوروا أنفسهم ألنفسهم أ

الناس ليشكك يف نتائج آرائهم، ويقدح فيها، ويعالج أفكارهم بكل هدوء وثقة، وقد كانوا يظنون 

 أهنم أتوا بام مل يأت به األولون واآلخرون!

لذلك فقد انحرفت مسريهتم زيادة انحراف كام قلنا، وصاروا يزيدون من هذه النزعة، 

ج  ال يقرأون شيئا إال ويصدقونه، وكانوا يعتمدون عىل أن ظ ذ  انني أن القراء عبارة عن جمموعة س 

الكثري من طالب العلم ربام ال يراجعون ما يقرأون لنا وهلم! ولذلك فقد اعتمدوا أكثر ما اعتمدوا 

ة، ويف الوقت عىل التهويالت ودعوى امتالك آخر ما توصل إليه العلم...الخ تلك الدعاوى املكشوف

نفسه يقدحون يف كل ما يصدر عن املخالف بشتى الطرق غري الرشعية وال الصحيحة يف نفس األمر، 

وال يتورعون عن أن ينسبوا إليه التحالف مع األعداء من األمريكان واليهود وغريهم، بل يضيفون 

الء، ومل يعرفوا أهنم ، ظانني أن تلك الرتهات جتوز عىل العق!إىل ذلك وجود التحالفات مع الشيعة

 بذلك يسقطون أنفسهم ويقدحون يف عدالتهم.

ة فعل، وأزمة نفسية  فقلنا، لعل الداء عند هؤالء قد ازداد عن جمرد ما تصورناه أول األمر رد 

 مؤقتة، ونظرنا، فإذا قد تبدى لنا األمر أعمق من ذلك بكثري. 

ان ال بد  أن نبدي له بعض الذي وكانت طريقة العالج ال بد  أن تتغري قليال، ولذلك ك

أظهروه من قبل، ونرهيم سيئات أعامهلم، لعلهم بذلك يعيدون األمر إىل نصابه، والنظر إىل مقامه، 

 ويعزفون عن تلك الطريقة الشوهاء التي بدأوا هبا!

 وما زالوا حتى اآلن عاكفني عىل جهاالهتم وانحرافاهتم، غري عابئني بيشء. 
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ني هلم أن كثريا مما يعتمدون عليه من مقوالت، هي جمرد أوهام بل أحالم، وكان ال بد  أن نب

ك رشعنا يف مناقضاهتم وإلزامهم بلوازم هي يف احلقيقة تلزمهم مما يعلنون عنه من أقوال وآراء لولذ

 بيشء من آراء الفرق نقالوا هبا أو مل يقولوا هبا، وكان حاهلم من أول األمر منكشفا لنا، فهم ال يؤمنو

، إال أهنم ولشدة انغامسهم يف اجد   ظاهر  اإلسالمية، وقد رصحنا بذلك يف أول ردٍّ لنا، حيث إنه 

ا يرسقوهنا من ابن تيمية وأخرى أحيان   ،هواهم، كانوا يظنون أنا ننخدع بام يظهرون من ترهات وآراء

ا يأتون برتهاهتم وكثريا ممن ابن رشد، وأحيانا يأخذوهنا من أوهامهم وخياهلم الثري باألكاذيب، 

 مة للناظرين. ر غربية معلودمن مصا

وملا بدا للناس مجيعا أهنم ال يتقنون ما يتلبسون به من آراء، وأهنم ال يقدرون عىل التمسك 

باللوازم التي نلزمهم هبا، وال يستطيعون االنفكاك عنها، صاروا يعزفون عن ذلك الدور، ويظهرون 

 ايتهمشيئا فشيئا عن حقيقة اعتقادهم وغ
44
 . 

                                                           

هذا مع أننا أعلنا منذ البداية أهنم ال يعتقدون بيشء مما يعتقد به اإلسالميون، ألهنم ( 44ا

خرجوا عن مجيع آراء أهل اإلسالم الذين مضوا وانقضوا، وأن تعلقهم بواحد من العلامء أو بغريه، 

راء بعض ما يوافقونه عليه، ليتمكنوا بذلك من مترير اعتقاداهتم، وهذا أمر ما هو إال حماولة للتسرت و

مربر لو أهنم أعلنوا عنه بصورة واضحة علمية صحيحة، ولكنهم يف الوقت نفسه الذي يامرسون فيه 

هذا الصنيع، يقدحون يف كل من خالفهم ولو كان معتمدا عىل املئات من العلامء املسلمني واملحققني 

م اإلسالمية العقلية منها والنقلية، فصار هذا الترصف منهم دليال واضحا عىل دعوى يف العلو

امتالك احلقيقة الكاملة، والغرور بام وصلوا إليه من ترهات علقت هبم من فلسفات غربية شوهاء، 

ومع ذلك تراهم يتهمون غريهم بتلك التهمة، بل ينسبون إليهم أهنم يدعون العصمة، وغاية األمر 

ملخالف هلم قد أعلن عن مذهبه من قبل أن نسمع هبم، وهذا املذهب له تاريخ معلوم يف األمة أن ا

 ≤ التعليقتابع 
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وكان ذلك ما نريد إيصاهلم إليه، وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا، ويتومهون وما يزالون 

ب ل هم!!
 أهنم يمشون حسب خطة مرسومة من ق 

_________________________ 

اإلسالمية، وله أعالم وأئمة وعلامء، كانوا من قبلهم وسيبقون بإذن اهلل تعاىل قائمني باحلق من بعد 

 مرور فتنة هذه الزمرة.

أنك تراهم يف بعض مقاالهتم ومع اعرتافهم بحقيقة خمالفتهم جلميع الفرق اإلسالمية، إال 

التنفري  ، بل هويعتربون ذلك منا تكفريا هلم، وليس ذلك يستلزم بالرضورة التكفري لو كانوا يعقلون

لن جتد  كعن خمالفة الناس أمجعني، ألن ما يقولون به لو كان حقا دينيا لقال به بعض املتقدمني، ولكن

 ومن هناك لفقوا هبا مذهبهم تلفيقا. أحدا وافقهم يف آرائهم، إن هي إال نتف من هنا 

ومع ذلك فقد لفتنا األنظار إىل تلك احليلة، حيلة سعيهم يف أن يكفرهم أحد من املسلمني، 

لريكضوا بني الغربيني وهم يصيحون بأهنم شهداء احلرية الفكرية، وأهنم الذين ظلموا ملا أرادوا 

لك يستعطفون أولئك من وراء البحار كام فعل تنوير عقول املسلمني بالشعاع الغريب املبني. عله بذ

 أبو زيد وأركون وغريمها.

ومع كل ما وقعوا فيه من خمالفات خلقية ورشعية! فإنك تتعجب كيف يستطيع الواحد 

منهم أن يزعم لنفسه الكامل يف األخالق وأنه ال يتعدى املعروف عرفا وال يتجاوز أمرا رشعيا! وهذا 

د مستخف! وما ذلك إال ألهنم ال يعرتفون بحكم رشعي أصال وال أقىص ما يمكن أن يبلغه جاح

عريف، ولو كانوا معتقدين بيشء من ذلك، ملا أنكروا ما وقعوا فيه من جتاوزات، هبذه الصورة التي 

اوز االحتيال  بمراحل.  جت 
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ولو تأملوا كيف بدأوا وكيف انتهى األمر هبم، لعرفوا الفارق الكبري بني اآلراء التي كانوا 

، وملا نصل يف تقديرنا خيتبئون خلفها، وما آل إليه أمرهم اآلن، م ع أننا مل نقطع معهم شوطا عظيام بعد 

 مما ظهر اإىل منتصف الطريق معهم. وكنا نحسبهم أشد عود  
45
! 

 هذا هو خالصة ما حصل لغاية اآلن. 

                                                           

كل ما آلت إليه أكثر مقاالهتم ما هو إال جمرد تكرار وثرثرة فارغة ال قيمة هلا عند ( 45ا

لعقالء سوى تضييع الوقت، ال يملكون إال تنميق األلفاظ وتكثريها، وتقليب احلروف إلخراج ا

املخبوء بظهر الغيب، يامرسون الدجل والسحر والشعوذة، وهم يزعمون أهنم دعاة علم وحضارة 

! حيسبون أهنم بتكثري صفحات ردودهم خيدعون الناس، ومل يعلموا أن العقالء ال يلتفتون إىل  ورقيٍّ

كثرة األوراق وضخامة املجلدات، بل هيتمون بجوهر املعاين، ولو كانت يف أثناء صفحات قالئل، 

ولو كانوا صادقني، ملا احتاجوا إىل كل تلك الثرثرة الفارغة كلام سأهلم واحد سؤاال ؟ والعجيب أنك 

يف مقاالته  مل تعد ترى يف كالمهم ما يستحق ألجله أن يقرأ، ما ذكره زعيمهم الذي علمهم السحر

األوىل، تراهم يدورون حوله، حتى األمثلة السخيفة جتدهم يتعلقون هبا، ومع ذلك ترى الدعاوى 

اهلائلة منهم بأن هلم حتقيقا يف كل علم من العلوم، وآراء يف فلسفات املتقدمني واملتأخرين، وإذا 

د أي دليل وال برهان فلن جت( نظرت يف طريقة فهم أي واحد منهم امن كبريهم إىل بقية صغرائهم

 عىل ذلك املستوى الذي يزعمون أنفسهم قد وصلوا إليه.

واحلقيقة أن أسلوب السفسطة القديم، والتالعب بالكلامت واالعتامد عىل التمويه املبالغ 

فيه إىل حد اإلسفاف! تلك العالمات التي ذكرها علامؤنا للسفسطائية نراها تتجىل بأبشع صورها يف 

 مقاالت القوم.
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ومل يبق إال تشتيت بعض الرتهات التي يعتمدون عليها، وذلك ببحوث خاصة نقدمها 

! وذلك بأْن نفند آراءهم التي يلصقوهنا ببعض العلامء الفكرو النظرراء، عل هم يعيدون هدية هلم وللق

ممن نوافقهم أو نخالفهم، وذلك نحو ابن خلدون والغزايل وابن تيمية، وأهم  اآلراء التي يلصقوهنا 

هبؤالء أهنم ال يقولون باألدلة العقلية وينفون إمكان االستدالل باألدلة العقلية عىل أصول الدين! 

دعوى عظيمة، وجريئة، مل يسمع هبا من قبلهم مسلم، فهي بدعة ! معارصة، يتميز وهذه كام ترون 

هؤالء هبا؟ والغريب أهنم جياهرون بالقول دائام أن هؤالء الثالثة ايسميهم أبو يعرب بمراجعه 

 الثالثة
46

 ( قائلون هبا. 

                                                           

ولو عرف العقالء ما هي املعاين التي ينسبها املرزوقي إىل هؤالء الثالثة، الغزايل وابن ( 46ا

خلدون وابن تيمية، وما مقدار خمالفتها ملا حققوه وما أعلنوا به عن أنفسهم يف كتبهم ومن خالل 

مثلة تالمذهتم، لعرفوا مقدار الظلم والبهتان الذي يامرسه عليهم! وسوف نكشف عن ذلك بذكر أ

واضحة ال يملك واحد أن ينقضها إن كان صادقا، أما اجلاحدون العبثيون، فهم قادرون عىل القدح 

ا! وهذه املقاالت وإن كنا نخاطب فيها تلك الزمرة  يف وجود أنفسهم! فال نستغرب منهم أمر 

يف أذهاهنم  ، فإنا نأمل أن يعترب القراء هذا اخلطاب عىل سبيل التمثيل، لتقوم( ااملرزوقي وصغراءه

تلك األسامء أمثلة عن أولئك الناس الذين يوافقوهنم، فال يعترب أن هذا األمر خاصا بأشخاصهم، 

بل إن نقاشنا هلم أمر نعتربه متعلقا بفكرهم أساسا، وما نراهم غلطوا فيه. وإن عرضنا بأشخاصهم 

 أحيانا فلفوائد ال ختفى عىل بصري. 

ر للقراء وقد جهل كبريهم هذا املعنى مع وضوح ه، فزعم مفرتيا أننا نقصده لشخصه، وصو 

لبهتانه العظيم أننا نرتصد آراءه وأفكاره لشخصه! وهذا ولوج يف دركات اجلهل، واالنحدار يف 

الفهم! أمل يعلم هذا املسكني أنه إذا أجاز لنفسه أن ينرش كتابا أو يكتب مقاال، فإنه يسمح تلقائيا 

الته وما ينفثه من أوهام؟! وأنه ال جيوز له أن يبادر باهتام غريه من لغريه بنقده، والتعليق عىل مقا

 ≤ التعليقتابع 
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، إال أهنم ومع كثرة ما سأهلم الناس عن أي  أدلة خاصة يثبتون هبا صحة ما ينسبونه إليهم

اكتفوا بأن هناك بحوثا خاصة، اعتمدوا عليها، وأن اعتامدهم مل يكن أساسا عىل جمرد نصوص 

 لخ دعاوهيم التي يربعون هبا. إخاصة، بل عىل دراسات نقدية...

صحة ما ينسبونه إىل عىل وخالصة األمر، إهنم ال يمكن أن يأتوا بأي دليل يربهنون به 

 هؤالء الثالثة.

تظارنا لذلك، وطلبنا منهم ذلك غري مرة، لعلنا نعيد النظر فيام نعلمه إذا ومع طول ان

ا حتى اآلن، ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. لكنهم مل يقوموا بيشء مطلق   أظهروا لنا صواب رأهيم!

ولكي ال نصري نحن يف نظر القراء مثلهم يف املزاعم، فإننا ننفي نسبة تلك املواقف هلؤالء الثالثة نفيا 

 قاطعا، ونعتمد يف نفينا هذا عىل نصوص واضحة جلية، وأعامل معلومة النسبة إليهم! وأفهام ال

الربهان عىل صحة إقامة ح ما نقول به. وفوق ذلك فإننا قادرون عىل ! لوضويمكن أن يعارضها فهم  

 املقام.دعوانا بخالفهم بأن نأيت بالعديد من النصوص الدالة عىل ذلك، مع أن بعضا منها كاف  يف 

_________________________ 

الذين ينقدونه بأهنم يريدون التنكيل به شخصي ا، إال إذا كان يعترب تلك اآلراء آراء خاصة به، ومن 

أموره اخلاصة التي ال جيوز ألحد أن يعل ق عليها! فكيف جييز لنفسه أن يزعم أننا عندما ننقد آراءه 

غرضنا يكون جمرد شخصه! ولكن هذه هي طريقة السخفاء من الناس، الذين إذا خالفهم  فإن

، وأن خمالفة غريهم هلم هلا بواعث نفسية من حسد وغرية...وغري  غريهم، زعموا أن األمر شخصٌّ

ذلك من أوهام، ولو نظروا ألنفسهم لعرفوا أن هذه احلجة الفارغة يمكن أن تنقلب عليهم بأيرس 

قربه، وأنه يمكن لغريهم أن يتهموهم بمثل ذلك! وتشخيص اخلالفات أوىل درجات طريق وأ

اهلزيمة! ولكنا لن نتهاوى يف مهالك الردى كام فعلوا، ولن تدفعنا تلك البشاعات التي وقعوا فيها، 

 إىل معاملتهم باملثل، وذلك ألنا نخاف اهلل تعاىل أن يسألنا عن ذلك يف يوم الدين.
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 يكتفون سوف غايتهم، وفساد تدبريهم، لسوء -وزمرته املرزوقي أعني–ونحن نعلم أهنم 

باب التحريف مفتوح و، وتفسريات لكالم الثالثة! ف معاين ما نأيت به من نصوصبتحري

ف بعضهم القرآن وزعم أنه قد ورد فيه النص  بأن  اهلل تعاىل ينزل ويصعد!  للمنحرفني، فقد حر 

 أهونعندئذ ذلك بال خجل وال وجل من رب العباد يف يوم الدين! فتأويل كالم العلامء  وأعاد

عندهم، وحتريفهم عن معانيه الواضحة أسهل، بل ربام تراهم يستلذون بالتحريف ويتخذونه صنعة 

اء، آخر لنا عىل فساد أقواهلم وغاياهتم أمام القر دائمة هلم، وهذا كله إن قاموا به فسوف يكون دليال  

 فسيكونون يف حقيقة األمر مبطلني ألعامهلم بال وعي منهم.  ،وهم إذ يظنون أهنم يفسدون ما نأيت

، وال تراجعا ونحن إذ نكتب ما نكتب،  غري عابئني هبم، وال منتظرين منهم رجوعا إىل احلق 

للدليل  اسا إظهار  عن الكذب واإلثم الذي وقعوا فيه يف حق املتقدمني واملتأخرين، بل إنا نكتب أسا

عىل ما نقول لطالب العلم األوفياء املخلصني، الطالبني رضا اهلل تعاىل، الساعني بكل جهد إىل 

 االزدياد من فهم أعامل العلامء، والكشف عن تدبريات املنحرفني عن األديان.

وإال فام  فإذا كان ما نقوم به قد آتى ثامره، فذلك فضل من اهلل تعاىل، وإحسان منه جل  شأنه؛

 نقوم إال بحسب وسعنا وكام نعتقد أنه قد وجب يف حقنا.

الذي يامرسه أبو يعرب يف  إن هو إال مثال عّل مقدار التحريف املقصودوما نقدمه هنا، 

كالمه، وقد وضحنا الكالم ورشحنا املرام، بحيث ال يبقى عند طالب احلق  والعلم الصحيح أدنى 

 لك العالم. شكٍّ يف صواب ما نقول بإذن امل

وذلك ألنا نتبع الطريقة الواضحة، واملنهاج القويم، فال نتعسف يف تقليب الكالم عىل 

خالف داللته، وال نتحكم يف املعاين التي يعلن عنها أولئك األعالم، بل نسوق الكالم سوقا، 

هي حمل  ال نفعل كام يفعل أولئك فنحذف بعض العبارات التيونكتفي بتحليله بعد إيراده كامال، 

، وال نكتفي ببيان ما ننسبه من دون إظهار القواعد التي اعتمدنا عليها يف فهم ذلك االستشهاد
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املعنى، خالفا ملا يفعله أولئك األبعدون عن أقل قدر من معامل العلم الصحيح وقواعد التفسري 

 للنصوص. 

ل أخرى، ال يوجد فيها فإهنم رغبة منهم يف التقليل من شأن القراء يكتفون باإلحالة عّل أعام

، أو ربام يزعمون أن ما يقررونه هو خالصة ما توصل إليه الفالسفة الغربيون يف ما حييلون عليه

العصور احلديث، وأهنم قد خرجوا عن عقلية القرون الوسطى...الخ ما يسوقونه من حجج حمفوظة 

 امرسون هجمة رشسة عىل أصولعندهم قد اشرتكوا فيها مع غريهم من العلامنيية واحلداثيني الذين ي

 مة بتلك التهم نفسها! فتأمل.الدين وفروعه، متهمني أعالم األ

 تعلقهم بعبارة البن خلدون

تعلقْت زمرة  املرزوقي بعبارة نقلها ابن خلدون عن بعض أئمة أهل السنة من صوفية 

ا بعض املغفلني من األشاعرة املتقدمني مستشهدا هبا عىل معان كان يقررها، ولكي ال يتجاهل علين

املتفلسفة ألهنم ال يفهمون مصطلحات املتكلمني بعد، فاملراد باألشاعرة املتقدمني أي املتقدمني عىل 

زمان األشعري، وإنام سميناهم أشاعرة ألهنم وافقوا األشعري يف العقائد التي يعتقدها، ولذلك 

قدمني. وإنام ذكرت هذا التوضيح يقول بعض العلامء يف وصف ابن كالب مثال إنه من أصحابنا املت

لعلمي بأن  هؤالء املغفلني ال يعرفون مصطلحات العلامء ومع ذلك يسارعون بجهلهم إىل استنباط 

املعاين منها، واالعرتاض عىل اخللق هبا، وقد مر  معنا العديد من األمثلة يف هذا املقام، بل إن ما نحن 

 مثال آخر لغفلتهم وسوء جهلهم الذين وصلوا إليه. فيه من بيان لعبارة أوردها ابن خلدون هو 

إن زمرة املرزوقي ومعهم معلمهم األكرب تعلقوا بعبارة البن خلدون، حرفوها إىل : نقول

، ويف سائر أبواب املقدمة، ولكن اغري معناها، وتعلقوا هبا إلفساد ما قرره ابن خلدون يف الفقرة نفسه

تسلقة يتعلقون بأوهام من هنا وهناك، وال حيرصون مطلقا عبارة عن م -تهوزمر املرزوقي–هؤالء 

عىل إتقان الفهم قبل احلكم، وذلك ألهنم ال حيسبون هلل حسابا أن يسأهلم يف يوم الدين مل قلتم كذا، 
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ومل فعلتم كذا، فقد تطاولوا عىل املتقدمني واملتأخرين من علامء اإلسالم حتى شوهوا صورهتم 

ولكي يتناسقوا مع آخر موضة  ،رغب به معلموهم من متفلسفة الغربوغريوا أقواهلم بحسب ما ي

من موضات العلم اوهو اجلهل( الغريب احلديث يف باب األديان، إهنم يريدون أن يعيدوا رشح كالم 

أئمة الدين بناء عىل املعاين التي تلقفوها من الغربيني، وال أجد أشد  من ذلك لعاقل كي يعترب بام 

 ن تلبس بالفلسفة قبل أن يتقن أحكام الدين. يؤول إليه حال م

وسوف نعود بإذن اهلل تعاىل إىل هذا املعنى يف حمل الئق. أما هنا فإنام أردنا التنبيه، فالذكي 

 تكفيه اإلشارة، والغبي ال يقرأ حتى العبارة.

لقد صار جحود زمرة املرزوقي للعلوم واملعارف التي أسسها علامء أهل السنة يف باب 

الدين معلوما للجميع، وإنكارهم للعديد من أصول الدين واضحا للناس أمجعني، وما زلنا  أصول

نكشف عن مسائل ربام تلتبس عىل بعض طالب العلم، أو خيوهنم الفهم، فيتسلق عليها هؤالء 

فليس من  ،بعيدة عن مدلوهلا، ال هيمهم هذا املنحرفون لريكبوا عليها ما يشاءون من معان  قريبة أو

لفلسفة عن اهم أن حيققوا املعاين، بل أن خيرتعوها، وذلك حسب آخر موضة من موضات تعريف مه

 فإن بعض أساتذة هذا املرزوقي يقول بأن الفلسفة هي اخرتاع املفاهيم، ال الكشف عنها. ،الغربيني

وملا رددنا عىل املرزوقي يف مقالته األوىل التي سامها بنكوص عقله إىل مذهب العبثية 

فسطائية، فقد أوردنا فيها كالما البن خلدون ينقل فيه عبارة عن اإلمام اجلنيد، قد يفهم بعض والس

وما ال يليق أن ينسب إىل اجلنيد وال إىل ابن خلدون، ومنهم  ،اجلهلة من ظاهرها ما ال يليق أن يفهم

فأعلق عليها  صاحبنا هذا، فقد أحببت أوال أن أورد عبارة ابن خلدون كام هي يف سياقها وسباقها،

بام يليق، ثم أورد تعليق املرزوقي هذا، وأنقد ما فيه لكي يتبدى لطالب العلم الصحيح مستواه يف 

فهم كالم أهل العلم، ومدى تلفيقه وحتريفه للنصوص، إىل حدٍّ يصل إىل التالعب الذي ال يمكن 

 .اله إال أن يكون مقصود   العاقل أن جيد تفسري  
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 والتعليق عليهاذكر  عبارة ابن خلدون 

تكلم ابن خلدون عىل جهة االختالف بني طريقة املتقدمني وطريقة املتأخرين يف علم 

من طالب العلم تصلح كل واحدة بكالم ال يتعدى وال يتجاوز  نْ م  ـالكالم، وبني الفروق بينهام، ول  

ة عىل ما قرروه كام ما ذكره غريه من أئمة السنة األشاعرة، فليس يف كالمه خمالفا هلم وال صاحب ثور

حيب الراضعون من الفكر الغريب مقوالت ه، واملستوردون منهم طريقة  تفكريهم، واملقل دون للثورات 

 الفرنسية وآخر الثورات النقدية يف مآخذهم وأهدافهم.

 : ولنستمع إىل كالمه كام يورده هو

رين، والتبست ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤالء املتأخا: قال العالمة ابن خلدون

مسائل الكالم، بمسائل الفلسفة، بحيث ال يتميز أحد الفنني عن اآلخر. وال حيصل عليه طالبه من 

. إال أن هذه كتبهم كام فعله البيضاوي يف الطوالع، ومن جاء بعده من علامء العجم يف مجيع تأليفهم

اق يف معرفة احلجاج، لوفور الطريقة، قد يعنى هبا بعض طلبة العلم، لالطالع عّل املذاهب واإلغر

  ذلك فيها.

وأما حماذاة طريقة السلف بعقائد علم الكالم، فإنام هو يف الطريقة القديمة للمتكلمني، 

 .وأصلها كتاب اإلرشاد، وما حذا حذوه

ومن أراد إدخال الرد عىل الفالسفة يف عقائده، فعليه بكتب الغزايل واإلمام ابن اخلطيب، 

فليس فيها من االختالط يف املسائل وااللتباس يف خمالفة لالصطالح القديم، فإهنا وإن وقع فيها 

 املوضوع، ما يف طريقة هؤالء املتأخرين من بعدهم.

وعىل اجلملة، فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكالم غري رضوري هلذا العهد 

ن أهل السنة كفونا شأهنم فيام كتبوا عىل طالب العلم، إذ امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا، واألئمة م
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ودونوا، واألدلة العقلية إنام احتاجوا إليها حني دافعوا ونرصوا. وأما اآلن، فلم يبق منها إال كالم 

تنزه البارىء عن الكثري من إهياماته وإطالقاته. ولقد سئل اجلنيد رمحه اهلل، عن قوم مر هبم من 

قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت : ؟ فقيلما هؤالء: املتكلمني يفيضون فيه، فقال

لكن فائدته يف آحاد الناس وطلبة العلم  .(نفي العيب حيث يستحيل العيب عيبا: النقص؟ فقال

فائدة معتربة، إذ ال حيسن بحامل السنة اجلهل باحلجج النظرية عىل عقائدها. واهلل ويل 

 انتهى(املؤمنني.

باختصار حماولني جتنب الثرثرة والتقعر يف الكالم واألساليب  وها هنا مالحظات نذكرها

 : األخرى التي حيبها أولئك املتعاملون

 الفرق بني طريقة املتقدمني واملتأخرين: ال  أو

ابن خلدون يميز بني طريقة سامها بطريقة املتقدمني، وهي األقرب إىل طريقة السلف 

رشاد لإلمام اجلويني، وبني طريقة أخرى زادت يف وحتاذي منهاجهم، وقد مث ل عليها بكتاب اإل

 مسائل الكالم كثريا من مقوالت الفالسفة للرد عليهم وبيان شبههم، ومث ل عليها بكتب البيضاوي. 

م  عىل الطريقة التي نسبها للمتأخرين بأهنا  ، أي ال (قد يعنى هبا بعض طلبة العلماوحك 

أقوال املخالفني والرد عىل أقواهلم، فال شك إذا كانت ، ملا فيها من تعمق يف ذكر تالئم مجيعهم

كذلك، فإهنا ال تالئم مجيع طالب العلم بل تالئم بعضهم فقط، وهم من وصلوا إىل درجة عالية يف 

التخصص والرغبة يف اإلحاطة بكالم املخالفني لنقضه والرد عليه، إلقامة األدلة عىل العقائد 

لالطالع عّل املذاهب واإلغراق يف ا: ذا ما بينه ابن خلدون بقولهاإليامنية عىل أحسن وجه ممكن، وه

  .مجيعهم ، فهذا هو السبب الذي من أجله تالئم هذه الطريقة بعض طلبة العلم أي ال(معرفة احلجاج

 وماذا عن الطريقة األوىل، طريقة اجلويني، بامذا وصفها ابن خلدون؟
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حماذاة طريقة السلف بعقائد علم الكالم، وأما ابقوله : لقد وصفها ابن خلدون بكل وضوح

إذن فالفرق انتهى، (فإنام هو يف الطريقة القديمة للمتكلمني، وأصلها كتاب اإلرشاد، وما حذا حذوه.

بني الطريقتني، ليس كام يتوهم بعض السذج أن املتقدمني ال يذكرون أدلة عىل العقائد، بينام 

س الفرق بينهام أن املتقدمني يقترصون عىل ذكر آيات من املتأخرون يذكرون أدلة وبراهني عليها! ولي

فإن  الفريقني يستدلون بالكتاب  -الكتاب وأحادث من السنة بينهام املتأخرون يعزفون عن ذكرها

وال أي يشء آخر مما يتومهه بعض املنحرفني، بل الفرق بينهام هو يف  -والسنة، كام يستدلون بالعقل

يف خمتلف املباحث يف  ،فة والرد عليهم يف شتى املسائل التي خاضوا فيهاالتوسع يف ذكر آراء الفالس

 الطبيعيات واإلهليات والسمعيات ويف األمور العامة.

أهنا حتاذي طريقة السلف، صف ابن خلدون طريقة املتقدمني بي كيف -اهلل رمحك–فتأمل 

د أن املرزوقي وزمرته قد قرأوا ورضب عليها مثاال كتاب  اإلمام اجلويني املسمى باإلرشاد، وال أعتق

هذا الكتاب أو اطلعوا عليه إال من خالل تعليقات لبعض املسترشقني يعيدون قراءته هلم، أو بتعبري 

أصح يعيدون حتريفه ليقربوه إىل ذوقهم، وإال ملا ساغ له وال لصحبه أن يزعموا أن ابن خلدون ينكر 

العقائد يف هذا الكتاب ويرد عىل  يقيم األدلة عىل اإلمام اجلويني إقامة األدلة عىل العقائد! فإن

، ويستعمل أدلة عقلية ونقلية معا، فيستعمل اإلثبات والرد :فهو يقوم بوظيفتي املتكلماخلصوم، 

 العقيل  فيام جيوز استعامله فيه، والنقيل  فيام جيوز استعامله فيه. 

ة وال جوينية خالفا ملن يعشق وهذه هي طريقة أهل السنة األشاعرة، وليست بثورة خلدوني

الثورات تأسيا بالغرب الثائر عىل الكنيسة القائلة بالعقائد الباطلة، وهؤالء الذين ينتسبون إىل جلدتنا 

ما أغرموا بتقليد الغرب يف الثورات إال العقتادهم بأن ما قرره علامء اإلسالم من علوم االعقائد، 

إال كهنوت استوردوه من الكنائس الرشقية أو الغربية، ما هو  (.الفقه، أصول الفقه، التفسري...

تريد أن متتص  قوت الشعب حتالفا مع السلطات  استوردوه إال ألهنم عصابات مافيا وطبعا ما
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مة بأهنم استلبوا حق اهلل تعاىل يف الترشيع ونسبوه الزمانية والظاملة أصال، ولذلك يقول عن فقهاء األ

 ربع فيه.لخ هرائه الذي يإألنفسهم...

، ينصح ابن خلدون طالب العلم الذي يرغب يف التوسع باالطالع عىل األدلة اوأخري  

ات العقائد، عىل طريقة املتأخرين، بأن هيتم بطريقة اإلمام بالعقلية عىل إبطال كالم اخلصوم، وعىل إث

فة يف عقائده، ومن أراد إدخال الرد عّل الفالسا: ل بكل وضوحاالغزايل، وطريقة اإلمام الرازي، فق

فعليه بكتب الغزايل واإلمام ابن اخلطيب، فإهنا وإن وقع فيها خمالفة لالصطالح القديم، فليس فيها 

 انتهى. (من االختالط يف املسائل وااللتباس يف املوضوع، ما يف طريقة هؤالء املتأخرين من بعدهم

 إذن كتب الغزايل والرازي
47
شبهات الفالسفة كتب التي بينوا فيها العقائد وردوا عىل  

حممودة عند ابن خلدون، فهو حيض  عليها طالب العلم الذين يريدون التوسع يف هذا األمر. وهو 

يشري إىل أن هذين العلمني وإن خالفا بعض اصطالحات كانت لدى املتقدمني إال أن كتبهام ليس 

 فيها خلط يرض  بحسب رأي ابن خلدون. 

األول اخللط يف املسائل، والثاين االلتباس يف املوضوع،  وقد وصف طريقة املتأخني بوصفني

ويقصد بذلك ما أدرجه املتأخرون من مسائل يف علم الكالم، مل تكن تناقش أصال يف هذا العلم، عند 

من سبقهم، أو ربام يرى ابن خلدون أهنا ال يناسب أن تبحث يف هذا العلم، وهو ما عرب عنه اإلمام 

ثم ملا نقلت الفلسفة إىل العربية ا :بالكالم العديد من مسائل الفلسفة فقال بأهنم خلطوا التفتازاين

 اوخاض فيها اإلسالميون حاولوا الرد عّل الفالسفة فيام خالفوا فيه الرشيعة، فخلطوا بالكالم كثري  

من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها، فيتمكنوا من إبطاهلا، وهلم جرا، إىل أن أدرجوا فيه معظم 

                                                           

ملن يزعم املرزوقي من أن  اإلمام الرازي من الباطنية املتسرتة، ومن وذلك خالفا ( 47ا

 أتباع األفالطونية املحرفة. 
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ت واإلهليات، وخاضوا يف الرياضيات، حتى كاد ال يتميز عن الفلسفة لوال اشتامله عّل الطبيعيا

 انتهى.(.السمعيات، وهذا هو كالم املتأخرين

إذن فقد حصل هناك خلط يف املسائل نشأ عنه التباس يف املوضوع، وذلك عىل حد  كالم ابن 

الدينية باألدلة العقلية والنقلية، خلدون، وذلك ألن موضوع علم الكالم هو الدفاع عن العقائد 

ا إىل والفلسفة يقصد منها النظر يف الوجود من حيث هو، ال يشرتطون يف نظرهم أن يكون مفضي  

 إثبات العقائد، فاشرتكا يف البحث يف الوجود وافرتقا بغاية كل واحد منهام. 

ملتقدمني يف بعض وقد بني ابن خلدون ذلك أيضا يف مقدمته، وذكر أن املتأخرين خالفوا ا

مناهجهم وأصوهلم التي ساروا عليها، وأدخلوا مسائل الفلسفة يف علم الكالم ليتمكنوا من الرد 

وربام أدخلوا فيها الرد عىل الفالسفة فيام خالفوا ا: عليهم، ومن حتقيق أصوهلم، وقال يف أثناء كالمه

كثري من مذاهب املبتدعة ومذاهبهم فيه من العقائد االيامنية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب ال

وأول من كتب يف طريقة الكالم عىل هذا املنحى الغزايل رمحه اهلل وتبعه االمام ابن اخلطيب ومجاعة 

قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم ثم توغل املتأخرون من بعدهم يف خمالطة كتب الفلسفة والتبس 

انتهى، ولسنا معه يف (من اشتباه املسائل فيهام.عليهم شأن املوضوع يف العلمني فحسبوه فيهام واحدا 

التباس موضوع الكالم عند املتأخرين، فقد كانوا واعني ملا يقومون به، وليسوا كام يوهم كالم ابن 

، ونتيجة هلذا احلسبان اخلدون من أهنم حسبوا املوضوع يف العلمني االفلسفة، والكالم( واحد  

ع!! فال يقال هذا يف حق  اإلمام السعد وال البيضاوي، وال لطت عليهم املسائل والتبس املوضوتاخ

غريهم، ولكن األمر كان كام ذكر اإلمام السعد وغريه كثري من األئمة املتأخرين، أهنم أدرجوا مسائل 

الفلسفة، وحققوا معانيها وبحثوا يف أدلتهم ليتمكنوا من الرد عليهم فيام خالفوا فيه الرشيعة، 

م غري حمتاج يف يشء إىل غريه، فتكون مجيع مبادئ املسائل موجودة فيه، ولذلك وليجعلوا علم الكال

أدرج العديد منهم بحث املنطق يف علم الكالم، وأضافوه إىل مباحث النظر التي كان يبحثها 
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املتقدمون، ولذلك نرى أن تعريف علم الكالم قد اختلف عموما وخصوصا بني املتقدمني 

 واملتأخرين.

واعلم أن ا: ىل ذلك من كالم ابن خلدون يف مقدمته النص  اآليت، فقد قالومما يدل  ع

املتكلمني ملا كانوا يستدلون يف أكثر أحواهلم بالكائنات وأحواهلا عىل وجود الباري وصفاته وهو نوع 

استدالهلم غالبا، واجلسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوف يف الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات 

نظره فيها خمالف لنظر املتكلم، وهو ينظر يف اجلسم من حيث يتحرك ويسكن، واملتكلم ينظر إال أن 

فيه من حيث يدل عىل الفاعل، وكذا نظر الفيلسوف يف االهليات إنام هو نظر يف الوجود املطلق وما 

 يقتضيه لذاته ونظر املتكلم يف الوجود من حيث إنه يدل عىل املوجد
48
. 

الكالم عند أهله إنام هو العقائد االيامنية بعد فرضها صحيحة من  وباجلملة فموضوع علم

 دلة العقليةمن حيث يمكن أن يستدل عليها باألالرشع، 
49

لشبه عن ا، فرتفع البدع وتزول الشكوك و

                                                           

يريد ابن خلدون من هذا الكالم أن يبني أن اشرتاك العلمني يف املوضوع ال يستلزم ( 48ا

لفلسفي، ولذلك االتفاق التام بينهام، ألن غاية النظر التي يطمح إليها املتكلم غري تلك التي يريدها ا

اختلفت جهة النظر مع اشرتاكهام يف موضوع البحث. ومراعاة احليثية يف العلوم أمر معترب عند 

 العلامء لتاميز العلوم. وربام من هنا جاء االلتباس الذي يشري إليه ابن خلدون.

 تأمل كيف يرصح ابن خلدون هنا بأن  العقائد يمكن التدليل عليها باألدلة العقلية،( 49ا

وذلك خالفا للمرزوقي وزمرته الذين يزعمون أنه أبطل أصل االستدالل العقيل  عىل العقائد من 

 أصله!!

وربام توهم هؤالء لضعف دركهم أن قوله أن العقائد تؤخذ مسلمة من الرشيعة، يستلزم 

ن هذه إبطال االستدالل عليها، وأن الفرضيات ال برهان عليها إذا كانت ما وراء الطبيعة، ونسوا أ

 ≤ التعليقتابع 
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تلك العقائد وإذا تأملت حال الفن يف حدوثه وكيف تدرج كالم الناس فيه صدرا بعد صدر وكلهم 

، علمت حينئذ ما قررناه لك يف موضوع الفن ستنهض احلجج واالدلةوييفرض العقائد صحيحة 

 انتهى. (وأنه ال يعدوه.

والبحث يف ذلك األمر اآلن والتوسع فيه قد ال يكون مناسبا، فيبدو أن أصحابنا اخلائضني 

يف فلسفة الغربيني املستمدين منها، ال يعلمون كثريا مما صنعه املتكلمون، وال حيرصون عىل فهم 

صدهم، بل اكتفى كبريهم بقراءة ما رشحه له الغربيون من املقدمة، وبعض قراءات ونتائج مقا

 بحوث
50

 !! من كتب الغزايل! ومل يتعمق بعد  يف قراءة كتب ابن تيمية
51
ومل حياول أن يعيد دراسة  

_________________________ 

األصول أخذوها من الغربيني وحياولون اآلن تطبيقها عىل العلامء املسلمني، وهذا خمالف ألصول 

 النظر. 

، وذلك ألن بعض  إال أن اقتصاره هنا عىل ذكر األدلة العقلية دون النقلية فيه نظر غري خاف 

األدلة النقلية، ولذلك اختار العقائد تقوم عليها األدلة النظرية العقلية، وبعضها ال يمكن إثباته إال ب

. وابن ( األدلة العقلية والنقليةافقال (، وبعضهم ذكر النقلية( القطعيةابعض املتأخرين كلمة 

خلدون ال يريد أن ينفي هنا أساس االستدالل باألدلة النقلية، ولكنه أغفلها هنا ملا أهنا حمل اتفاق بني 

لناس االستدالل العقيل عليها، سواء أخذوا تلك األدلة الناس، فال عقيدة إال بنقل أصال، ثم حياول ا

.( العقلية مما نص  عليه الرشع االنقل  أو آل األمر إىل ذلك من بعد 

طبعا هذه البحوث غري موثقة، وال فيها طريقة فهم املعاين من النصوص، بل غاية ما ( 50ا

فهم دقيق، وقد بنى املرزوقي تشتمل عليه جمرد إلقاء معان  متومهة يف نفوسهم، بال توثيق وال 

والعديد من كتاب هذا العرص عىل أفهام الغربيني للغزايل وابن خلدون وغريهم، وصاروا يعتربون 

ما انتهى إليه الغربيون من قراءات نتائج دراسات حمققة، وموثقة، وأمورا علمية أكيدة حيتفون فيها 

فع املرزوقي إىل عدم إظهار أي  نصٍّ يعتمد يف جمالسهم. وربام يكون هذا هو السبب األكرب الذي يد

 ≤ التعليقتابع 
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كتب العلامء بنفسه لرياجع فهمه. ولذلك نرى االضطراب العظيم الذي وقع فيه املرزوقي وصحبه 

 املسائل التي ناقشناها حتى اآلن! يف

دعنا اآلن من رأي ابن خلدون يف كتب البيضاوي وغريه، فليس هذا ما هيمنا اآلن بيان 

 التحقيق فيه.

ك فيام قاله بخصوص كتب اإلمام الرازي والغزايل، فقد نفى عنها االختالط  ولكن ركز نظر 

ة العقائد بإثباهتا وبنقض املعارض هلا وااللتباس يف املوضوع، يقصد موضوع علم الكالم وهو نرص

من دعاوي اخلصوم. وال شك يف أن من يصف كتب اإلمام الغزايل والرازي هبذا الوصف، يستحيل 

أن يكون نافيا لصحة االستدالل العقيل عىل العقائد كام ينسبه إليه بعض املتهوكني. فإن  كتب اإلمام 

. الرازي مملوءة باالستدالالت العقلية فضال عن  النقلية، وكذلك اإلمام الغزايل 

وهذا كالم واضح ال ريب فيه، وال يشكل عند واحد من املنصفني أي إشكال، ولكنا مع 

 ذلك رأينا املرزوقي
52

، حتى ما قاله مما يتعلق بكالم ابن خلدون، وكالم اإلمام الغزايل فقد رأينا 

_________________________ 

عليه يف نسبة تلك األقوال واملعاين إىل مراجعه الثالثة! فإنه يعلم أن طريقته يف الفهم غري جمدية 

علميا، ولذلك يوهم القراء دائام أن ما يقرره هو أمور مدل ل عليها وأن البحوث العلمية قد استقرت 

 عىل ذلك. 

نحرافه عن طريقة ابن تيمية أيضا يف مقاالت خاصة، نكشف فيها وسوف نبني مدى ا( 51ا

عن التلبيس الذي يامرسه يف ذلك، اعتامدا عىل نصوص موثقة وتفسريات صحيحة مطردة لكالم ابن 

تيمية، وذلك ليتبني له وملن يسري يف ركبه أو يتأثر به أن هذا الرجل خمالف ألساس الطريقة العلمية، 

 بعيد جدا عام يقرره! جمرد ادعاءات عارية عن األدلة وأن  التحقيق العلمي  وأن أكثر ما يقول به 

 وغريه من زمرته الذين هم عبارة عن ببغاوات يكررون كالمه بال فهم وال علم.( 52ا
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ه مراجعة نص  ابن خ لدون، فيكفي عندهم أن املرزوقي بعضهم يكرره بال فهم ودون أن يكلف نفس 

 قد قاله، ونحن نرتكهم بعد هذا البيان يف غيهم يعمهون.

 متى يكون علم الكالم رضوريا: ثانيا

من الواضح من كالم ابن خلدون يف مقدمته أنه يقرر بكل رصاحة أن علم الكالم يفيد يف 

 بعض األحوال
53

ولكن يمكن االستغناء عنه يف ، وعند كونه مفيدا، فإن احلاجة إليه تكون رضورية، 

بعض األحوال، وذلك عندما ال تكون احلاجة إليه رضورية، والسؤال هنا، متى يكون هناك حاجة 

وهل هذه احلاجة حقيقية أو هي حاجة متخيلة ومهية، وهل كالم ابن  ؟لعلم الكالم، ومتى ال يكون

إنه يكذب يف تقرير كالمه وسياقة املعاين  خلدون يف هذا املقام كالم يعني حقيقته ويريد إفادتنا هبا، أم

إنه يكذب يف  عندما نراه يقرر هذه املعاين، أم التي يوضحها لقارئه، يعني هل ابن خلدون صادق

 تقريرها!؟ 

وقد يستغرب بعض القراء عندما يسمع السؤال األخري؟ ألنه يفرتض ضمنا أن الكاتب 

دل  الدليل عىل كذبه، ولكن سيزول استغرابه حاملا ينبغي أن نسلم صدقه فيام يقول ويقرر، إال إذا 

غ الذي من أجله سألنا هذا السؤال، فإنا إنام نسأله حلاجة التوضيح التي نشأت بسبب  يعرف املسو 

وجود بعض املغرضني من املعارصين الذين يقدحون يف ذمة ومصداقية علامئنا األبرار، فيلجأون يف 

                                                           

ومل خيالف يف ذلك اإلمام الغزايل وال غريه من املتكلمني، وهذا األمر متفق عليه بني ( 53ا

هم عليه أيضا متكلمو املعتزلة أيضا وغريهم من الفرق اإلسالمية، التي متكلمي أهل السنة، بل وافق

مل جيزم أهل السنة بتكفريها، بل أدخلوها يف ضمن أهل القبلة، وأطلقوا عليهم اسم اإلسالم. 

ولذلك فقد قلنا غري مرة أن ما جاء به املرزوقي مل يأت أحد من العلامء املعتد هبم، خال رأي ينسب 

 لذين حرموا النظر ملا يفيض إليه من اختالف.إىل احلشوية ا
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من تكذيبهم فيام يوضحونه من معان، وختوينهم يف أداء األمانة إىل أسس تتض وتقريرهطريقة رشحه 

 الدينية ويف تبليغ الرشيعة. 

 : هناك طريقتان يف فهم اخلطاب، نبينهام إمجاال هنا

تعتمد عىل حتليل اخلطاب بناء عىل التسليم بصدق قائله يف التعبري عن : الطريقة األوىل

قم برهان واضح عىل أنه كاذب، فاألصل فيه الصدق، وإذا حقيقة مقاله وما يريد إفادتنا به، ما مل ي

كان األصل فيه الصدق يف التعبري عن املعاين التي يريد إيصاهلا إىل القارئ وإفادته هبا، فاألصل أن 

م املفهوم عىل املنطوق خاصة إذا حصل  يعتمد الظاهر من املعنى ال غريه، واألصل أن ال يقد 

عليها علامء األصول. وهذه هي الطريقة التي يعتمدها علامؤنا يف  تعارض، وهناك أصول أخرى نبه

 فهم النصوص.

وهي طريقة أشبه ما تكون بطريقة الباطنية، الذين يكذبون ظواهر : والطريقة الثانية

أهنا ليست إال رموزا يرمز هبا إىل معان باطنة، وإن مل يقم  ادعاءالنصوص فيلجأون إىل حتريفها و

عىل إرادة تلك املعاين إال تومهات تقوم يف أنفسهم وخترصات يعتمدون عليها، عندهم من األدلة 

وهي طريقة تقوم عىل تأصيل تكذيب الكاتب، وختوينه واالعتقاد بغشه يف خماطبة القارئ، وهذه 

ح هبا، واالعتامد عىل ما مل يرصح به الكاتب، فيقوم صاحب  الطريقة تقوم عىل جتاهل املعاين املرص 

رتجيح املعنى املسكوت عنه عىل املعنى املرصح به، ويرجح املفهوم عىل املنطوق حال بيقة هذه الطر

التعارض، وإن مل يقم دليل عىل إرادة املسكوت عنه. وهذه الطريقة قد اعتادها أصحاب القراءات 

اجلديدة من احلداثيني املعادين للدين، يف تفسري نصوص الكتاب والسنة وحتريف معانيها، كام 

تادها من أدمن قراءة كالم فالسفة الغرب من أتباع احلداثة وما بعدها وما حتتها! ورشاح العهد اع

اجلديد والقديم، ولذلك يبحثون دائام عن املعنى املستور أو املسكوت عنه، وحيكمون عىل هذا املعنى 

ظهر ما يعتقده بأنه الذي يضمره الكاتب ألنه يعتقد أن األصل يف الكاتب أنه كاذب ال كاتب، فال ي
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بل يضمره، فام أظهره ال يقول به، وما أضمره فهو الذي يعتقد به، ثم يتعللون يف ذلك بأمور ال 

يقبلها ذو عقل، ويرجعوهنا إىل تسلط احلكام أو ضغط العامة أو انتشار رأي معني بحيث مل يعد ذلك 

 لوهمالعامل بقادر عىل خمالفته أو املجاهرة بنقيضه خوفا من ثائرة سدنة ا
54

، وهذه هي طريقة الباطنية 

من الفرق التي انتسبت إىل اإلسالم ورفضها أئمة الدين، وحكموا عليها بالزندقة واملفارقة للدين، 

ي ة  عند أئمة الدين، بل هي طريقة منحرفة 
ْرض  فهذه الطريقة يف فهم اخلطاب تقوم عىل أسس غري م 

 هؤالء -القارئ أهيا–لكذب والنفاق. ولذلك ترى عن أذواق البرش، وال يقول هبا إال من تلبس با

ح املعنى عن ويعرضون يقدروهنا، معان   من أغراضهم بحسب أوهامهم يف يقوم بام يتشبثون  به املرص  

 .اخلطاب يف واملؤكد املكرر

                                                           

وهذه الطريقة مما يتفق عليه العديد من الكتاب القائمني عىل شؤون احلداثة املعلنة ( 54ا

ملعارضة األديان، واملتفقني معهم ممن يظهرون حمبتهم للدين وحرصهم عليه، ويزعمون أهنم 

 ينقضون أوثق ما فيها من مصداقية وجدارة. عاملون ملا فيه هنضة األمة، وهم يف حقيقة أمرهم إنام

وكلمة سدنة الوهم يستعملها احلداثيون والعلامنيون أيضا، ويريدون هبا أولئك الذين 

حيافظون عىل أفكار شائعة خمرتعة من عندهم وحيافظون عليها ألهنا التي جتلب مصاحلهم متحالفني 

الشعب، أما املتأثرون هبم، فيعللون ذلك  مع أصحاب السلطان الزماين متآمرين معهم خالفا إلرادة

أيضا ويضيفون إىل ما ذكر بأهنم خيالفون إرادة اهلل تعاىل وأوامره قاصدين سلب خاصية احلاكمية 

التي هي أخص ما جيب نسبته إىل اهلل تعاىل، يعني إهنم يتهمون الفقهاء والعلامء عموما بقيامهم بدور 

أهنم يسلبون حق اهلل تعاىل يف احلكم، وبذلك يتهموهنم بأهنم إظهار األحكام الرشعية واالجتهاد، ب

يقومون مقام اإلله، ولذلك يتصورون أنفسهم حمررين لعقول الناس من وهم الرشك واملحكومية 

 لغري اهلل تعاىل. 

 هذه هي صورة الفقهاء والعلامء أئمة الدين عرب الزمان يف نظر هذين الفريقني!
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وبام أنا وضحنا طريقتنا الكلية يف فهم النصوص، وهي طريقة تقوم عىل الثقة بدالالت 

عىل أمانة القائلني خاصة إذا كان األصل صدقهم، وعدم ختوينهم، وعدم  النصوص، واالعتامد

ام وهم علامء الدين الذين قاموا بدورهم عىل أتم  وجه وأبلغه، وإنام نقول يالقدح يف أمانتهم، وال س

إن هذا هو األصل ألن الدليل قد قام عليه، إما عقال وإما عادة ونقال. وال يوجد لدينا ما يدفعنا إىل 

ختاذ تكذيب ابن خلدون فيام يقرره، وال غريه من علامئنا، إذ األصل أمانتهم لدينا، واألصل الذي ا

نقول به قامت عليه األدلة العادية املتكاثرة التي تؤيد ذلك، فال حاجة لدينا إىل زعم أهنم يريدون 

ن، هو الذي يضطر بكالمهم خالف ظاهره، ولكن القادح يف أمانتهم والزاعم أهنم كاذبون فيام يقولو

إىل الترصيح بذلك أو التلويح به يف معرض الكالم، وإشاراته، وهو الذي يتخذ من طريقته قطع 

الكالم عن سياقه، وعدم إظهار ما يظهر خالف ما ينسبه إىل العلامء، بل يكون مضطرا إىل حذف 

اره كاف  عند املنصفني بعض الكالم وإخفائه عن أعني القراء! ألنه إذا أظهره للقراء، فإن جمرد إظه

 للحكم عىل فساد ذوقه، وسوء رسيرته ومحق غايته التي يسعى إليها.

 : واحلاصل أن ابن خلدون يقرر بوضوح ما بعده وضوح ما يأيت

علم الكالم علم يبحث يف العقائد اإلسالمية فيقيم عليها األدلة من الكتاب والسنة -1

 ومن أدلة العقول. 

 العقائد من جهتني، علم الكالم يبحث يف -2

 جهة الرد عىل اخلصوم. : اجلهة األوىل

 إقامة األدلة عىل العقائد وإن مل يوجد خصوم.: واجلهة الثانية

واألدلة العقلية إنام احتاجوا إليها حني دافعوا ا ويدل  عىل هذين البندين قوله

 .انتهى. (ونرصوا
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 : فتعالوا نحلل هذا الكالم

ادق يف نظره أن هذا الكالم ترصيح من ابن خلدون بأن  هناك ال خيفى عىل ناظر  عاقل ص

 أدلة عقلية عىل العقائد، خالفا لبعض اجلهلة ممن يزعم أنه ينفي األدلة العقلية
55
. 

 : وأيضا يرصح ابن خلدون بأن  األئمة قد أقاموا األدلة العقلية عىل أمرين

لدون وحيرتمهم ويقدر ما قاموا به أن العلامء من السلف، الذين حيبهم ابن خ: األمر األول

 وال يتربأ منهم، وال يثور عليهم من خدمة للدين
56

، قد جلأوا إىل إقامة األدلة العقلية يف حالة إرادهتم 

                                                           

التي ال يوجد غريها عند املرزوقي وزمرته للفرار من هذه إن  الطريقة الوحيدة ( 55ا

التناقضات هي ادعاء أن مفهوم األدلة العقلية التي يقصده ابن خلدون ابن تيمية والغزايل مغاير متاما 

ملفهوم الدليل العقيل الذي يقصده املتكلمون، فهو ال يملك إال أن حياول احلفر من هذه اجلهة، 

جميع هتافتات ما قاله يف كل املراحل السابقة! وسيحاول الزعم بأن الدليل وذلك بعدما أظهرنا لل

العقيل  الذي يقصده هو ينضم إليه العمل الفعيل، وهو ما يعرب عنه بالتجربة الوجودية، وكأن التعقل 

احلاصل يف النفس املعرب عنه بالتعقل ليس فيه جتربة ذوقية. ولكنه سيضطر عندئذ إىل تنايس أن العقل 

طلق عىل ما تعقله النفس عند احلركة الفكرية، ويطلق أيضا عىل العمل البدين الذي يتبع إدراك ي

، فكالمها فيه معنى العقل وهو املنع. ولكنه الندفاعه إىل إثبات ما يريده لن هيمه خمالفة  احلق 

ه إن أراد االصطالحات بل معاين الكلامت الواردة يف اللغة، ونستطيع أن نقول بكل قوة ورصحة: إن

أن يظهر أن مزاعمه فيها نوع من االطراد، فإنه ال يملك إال أن يتبع نحو هذه الطرق امللتوية يف 

 الوصول إىل ما يشبه الصورة املتناسقة، لكي يبقي عىل وجهه شيئا من احلياء.

كام يزعم أصحاب الثورات الفكرية النقدية، التي يستوردوهنا من عامل الغرب ( 56ا

 لحد املستخف باألديان والعقول وقيم األخالق العليا. املتوحش امل
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وهذا الدفاع يستلزم وجود هجوم عىل العقيدة من طرف  الدفاع عن العقيدة، أي حينام ادافعوا(

ا أدلة اخلصوم التي أوردوها مريدين إفساد العقائد، املخالفني، إذن فالعلامء من السلف قد هامجو

 وكانت طرق السلف معتمدة عىل أدلة عقلية.

هم ومكانتهم عند ابن خلدون، قد : األمر الثاين أن  العلامء الذين وصفناهم سابقا، وبي ن ا قدر 

اوا( رص   اعتمدوا عىل األدلة العقلية حينام ان   ة عىل نفس العقائد من والنرصة تستلزم إقامة األدل ،أيض 

حيث هي، وقد أتى ابن خلدون ببعض األدلة العقلية عىل العقائد يف مقدمته، كأمثلة عىل القدر 

الكايف، وهو األدلة اإلمجالية، كان فيها تابعا يف املعاين الكلية ملا أتى به العلامء ممن تقدمه، ومل يكن 

دلة بنسق كاف  وهو لذين تقدموه، بل إنه يسوق األمبتدعا فيها، وال زاعام لنفسه أنه خيالف العلامء ا

ب  لبعض املغفلني 
ما يسميه العلامء باألدلة اإلمجالية، ونحن إذ نقرر ذلك نعلم أن كالمنا هذا جمان 

للعلامء، مكتشفا طرقا مل يأت هبا أحد من  االذين ظنوا أنه حتى يف هذه األدلة التي أتى هبا، كان خمالف  

ا أحد مطلقا، مع أن هذا لو صح  ملا كان دليال هلذا الساذج عىل زعمه بأن  ابن قبله وال أشار إليه

ا ملن تقدمه يف األدلة التي أقاموها، بل يكون ذلك مؤيدا ملا نقول به خلدون إن ام أتى هبذا الدليل خمالف  

أصول الديانة، من أن العلامء املتقدمني وابن خلدون معهم مل يكونوا ينكرون أدلة العقول مطلقا عىل 

ولو فرضنا أن ابن خلدون قد ابتكر تلك األدلة، ملا كان خمالفا للعلامء يف هذا األصل، بل غاية األمر 

ن قد التفتوا إليها، و اكتشفها ومل يكن العلامء السابقوأنه يكون قد أتى ببعض األدلة التي اخرتعها أ

ه الباقالين من قبله، أو كاألدلة التي جاء هبا وذلك كاألدلة التي جاء هبا اجلويني زيادة عىل ما جاء ب

ْبل ه  الرازي زيادة عىل األدلة التي قال هبا من ق 
57
 . 

                                                           

علم ااتعريف ابن خلدون لعلم الكالم، فقد قال:  ويكفي لذلك أيضا االلتفات إىل( 57ا

الكالم وهو علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإليامنية، باألدلة العقلية، والرد عّل املبتدعة املنحرفني 

 ≤ التعليقتابع 
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الدفاع والنرصة. هذا هو رصيح كالم ابن  :إذن العلامء جلأوا إىل األدلة العقلية ألمرين

أصحابنا خلدون يف هذه الفقرة فقط، ولسنا بحاجة إىل استقراء كالمه يف مقدمته فقد قام بعض 

 بذلك
58

، يف رسالة خاصة من دون تطويل وال ثرثرة كام يقع فيها دائام أتباع املرزوقي، والسبب 

_________________________ 

اتاريخ ابن خلدون، املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف ( ل السنة.يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأه

: مقدمة ابن خلدون، اعتناء 1تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، ج

 .( 580ص  -م، الباب السادس/الفصل العارش 2001األستاذ خليل شحادة، دار الفكر، 

ها قلبي، وهو املختص باإليامن وما جيب أن ثم إن التكاليف: منها بدين، ومن)وقال أيضا: 

يعتقد مما ال يعتقد. وهذه هي العقائد اإليامنية يف الذات والصفات وأمور احلرش والنعيم والعذاب 

: 1اتاريخ ابن خلدون/ج .( والقدر. واحلجاج عن هذه باألدلة العقلية هو علم الكالم

 ( 550املقدمة،ص

. عىل موقع ( موقف ابن خلدون من علم الكالمان انظر رسالة صاحبنا أمحد حكمت بعنوا

 األصلني. 

النص اوقد أتى بكالم واضح خمترص، كاف  يف الداللة ملن يريد اهلداية، ومما ذكره: ( 58ا

الثاين عن ابن خلدون كان مثار شبهات املغرضني وأهل األهواء يف الكذب عىل ابن خلدون 

يوافق مع أهوائهم البليدة ضاربني بعرض احلائط كل وتأويل هذا املقطع من كالمه رمحه اهلل بام 

النصوص عن ابن خلدون يف هذا العلم، بل حتى جمتزئني هذا النص كام سيتبني بإذن اهلل، فلنقف 

 قليال عند هذا النص حماولني تفكيكه لنرى ما يصح ألولئك املعرضني من شبه: 

علم الكالم غري رضوري هلذا العهد فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو ايقول رمحه اهلل 

وهذا الكالم يتبع ما ذكرناه آنفا عن موضوع ( عّل طالب العلم، إذ امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا،...

علم الكالم، فلام كان موضوع علم الكالم هو الرد عىل أولئك املبتدعة واملشككني لنرص العقائد 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

عّل طالب  غري رضوريالعقائد جتعل هذا العلم اإليامنية فإن عدم وجود املشككني واستقرار ا

أي يكون هذا العلم ليس فرضا عينيا يف حق طالب العلم، لتحقق املقصود منه، السيام أن ( العلم

فإن هذا العلم مرتبط بغرضه، فمتى دعت ( األئمة من أهل السنة كفونا شأهنم فيام كتبوا ودونواا

أصبح االشتغال هبذا العلم للرد عىل أولئك رضوريا، ومع احلاجة إليه من ظهور املبتدعة واملشككني 

لكن فائدته يف آحاد الناس وطلبة اذلك حتى إن استقر أمر العقائد فهو إن أصبح ليس بالرضوري 

وهذا االستدراك ( العلم فائدة معتربة، إذ ال حيسن بحامل السنة اجلهل باحلجج النظرية عّل عقائدها

 يف آخر الفقرة العجب كل العجب من أولئك الناعقني كيف طمسوه من عبارة ابن خلدون رمحه اهلل

وعميت أبصارهم عنه، فابن خلدون يقرر أن أهل السنة وإن كان أئمتهم من املتكلمني قد ردوا عىل 

كل ما أثاره اخلصوم من شبه ودونوا هذه الردود إال أنه ال حيسن هبم اجلهل هبذا العلم ألن حامل 

ملعرفة باحلجج النظرية عليها التي حملها علم الكالم. وابن خلدون يف هذا يوافق السنة ينبغي عليه ا

أن امثال ما قرره اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف كتابه االقتصاد، من أن هذا العلم حكمه فرض كفاية، و

، إزالة الشكوك يف أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غري مستحيل وإن كان ال يقع إال يف األقل

.وأكد اإلمام الغزايل رمحه اهلل أنه ال ختلو البالد عن ( ثم الدعوة إىل احلق بالربهان مهمة يف الدين

ثم ال يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى إلغواء أهل احلق امثريي الشبه واملشككني يف العقائد، قال: 

ح، وال يمكن ذلك إال بإفاضة الشبهة فيهم فال بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبي

ولعل ابن خلدون كان يف بالد أشغلتها األزمات ( هبذا العلم. وال تنفك البالد عن أمثال هذه الوقائع

ثم إن املغرب االسياسية والرصاعات عن األمور الفكرية وهو ما أكد عليه يف املقدمة حيث قال: 

قصه، اضمحل ذلك منهام، إال قليال  واألندلس، ملا ركدت ريح العمران هبام، وتناقصت العلوم بتنا

من رسومه جتدها يف تفاريق من الناس، وحتت رقبة من علامء السنة. ويبلغنا عن أهل املرشق أن 

ا يف عراق العجم وما بعده فيام وراء النهر، وأهنم  بضائع هذه العلوم مل تزل عندهم موفورة، وخصوص 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

بل إنه مدح إمام ( اهنم واستحكام احلضارة فيهمعّل ثبج من العلوم العقلية والنقلية، لتوفر عمر

ولقد وقفت بمرص عّل تآليف يف املعقول متعددة لرجل ااملتكلمني ونارص أهل السنة يف زمانه، قال: 

من عظامء هراة، من بالد خراسان، يشتهر بسعد الدين التفتازاين، منها يف علم الكالم وأصول الفقه 

ا عّل العلوم  والبيان، تشهد بأن له ملكة راسخة يف هذه العلوم. ويف أثنائها ما يدل له عّل أن له اطالع 

ا عالية يف سائر الفنون العقلية. واهلل يؤيد بنرصه من يشاء ا هبا وقدم  ااملقدمة، ( احلكمية وتضلع 

 .( 633/ص1ج

عن قوم مر هبم من املتكلمني يفيضون فيه، ابقي اإلشارة إىل قول اإلمام اجلنيد رمحه اهلل: 

نفي )فقال: ما هؤالء؟ فقيل: قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت النقص؟ فقال: 

. وهذا القول أيضا مما أساء البعض يف فهمه وتأويله، فاإلمام  ((العيب حيث يستحيل العيب عيب

عيب اجلنيد ربط التنزيه عن العيب عند احلاجة لنفي ذلك العيب، أما عندما تكون استحالة هذا ال

إذ تبني أنه ليس جيب ابينة فإن تكلف نفي العيب ال حاجة له ويصبح عيبا، كام قال اإلمام الغزايل 

عىل كافة اخللق إال التصديق اجلزم وتطهري القلب عن الريب والشك يف اإليامن. وإنام تصري إزالة 

من هذه  وهذا الفهم هو عني ما فهمه ابن خلدون( الشك فرض عني يف حق من اعرتاه الشك.

العبارة حني استدل هبا يف معرض آخر، قال رمحه اهلل يف املقدمة بعد الرد عىل القادحني يف نسب 

وإنام أطنبت يف هذا الرد سدا ألبواب الريب ودفعا يف صدر احلاسد، ملا سمعته أذناي من اإدريس: 

املغرب ممن انحرف  قائله املعتدي عليهم، القادح يف نسبهم بفريته، وينقله بزعمه عن بعض مؤرخي

عن أهل البيت، وارتاب يف اإليامن بسلفهم. وإال فاملحل منزه عن ذلك معصوم منه، ونفي العيب 

( حيث يستحيل العيب عيب. لكني جادلت عنهم يف احلياة الدنيا، وأرجو أن جيادلوا عني يوم القيامة

ة واستدالله هبا يف املوضع املراد، فهذا فيه دليل قاطع عىل عمق فهم ابن خلدون رمحه اهلل هلذه العبار

فإن ابن خلدون يرى أن الرد إنام يكون سدا ألبواب الريب ودفعا يف صدر احلاسد، مع كون املحل 

 ≤ التعليقتابع 
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الواضح لتلك الثرثرة الزائدة والتقعر يف الكالم أهنم ال يملكون سوى تلك الثرثرة إلبعاد اخلصم 

اج إليه الناس بدون عن جوهر املعاين، فلو أرادوا فعال إظهار احلق القترصوا عىل القدر الذي حيت

 زيادة وال تطويل مبالغ فيه حتى وصل هبم األمر إىل شهوة الكالم ملجرد الكالم.

يبني ابن خلدون أن  احلاجة إىل األدلة العقلية تزداد وتظهر عندما يكون هناك حاجة إىل -3

احلاجة إىل علم  الدفاع أو النرصة، وذلك يف احلالتني السابقتني، أما يف حالة عدم وجود خمالف فإن  

ل  جد   ، وال تنتفي بالكلية، ألن  األمر املطلوب من علم الكالم إنام هو تثبيت العقيدة يف االكالم ت ق 

النفوس، وذلك عن طريق إزاحة تشكيكات اخلصوم، وإظهار األدلة الدالة عىل العقائد. أما إن مل 

، فإن  الناس يكفيهم جمرد ا ب  دليل 
، وال طال  العتقاد اجلازم واالطمئنان الالزم بأن  هذا يوجد خصم 

 الدين هو احلق الذي ال ريب فيه، والذي ال يمكن التشكيك فيه. 

ومن املعلوم أن هذا القدر من الكالم مل خيالف فيه أحد من أهل السنة، فابن خلدون يتكلم 

أي إن ه  ،هلا يف مقدمته يف هذه احلال عن القدر الزائد عن األدلة الرضورية التي اقرتحها وذكر أمثلة

يتكلم عىل اخلوض والتفصيل يف األدلة زيادة عىل هذا القدر املذكور، أما ذلك القدر، فال إشكال فيه 

 وال منع منه، وإن مل يوجد خمالف وال مشكك.

_________________________ 

منزه عن العيب، فمن علم هذا التنزيه فنفي العيب حيث يستحيل العيب عيب، فهذه العبارة هي 

ى ]رسالة: موقف ابن خلدون من علم الكالم، انته( فهم لعني عبارة اإلمام اجلنيد، وباهلل التوفيق.

 .( كتبها: أمحد حكمت
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 وهذا التبيني ملدى احلاجة إىل علم الكالم، ال يوجد فيه ما خيالف أهل السنة ااألشاعرة(
59
 ،

ى اإلمام األشعري يف بعض كتبه الكالمية مما وصل إلينا ككتاب اللمع، ومثله اإلمام وعىل هذا جر

الباقالين يف كتاب اإلنصاف، والتمهيد، ومثله اإلمام اجلويني يف كتاب اللمع أيضا، واإلمام الغزايل 

 يف قواعد العقائد واالقتصاد يف االعتقاد، ومن تبعهم يف هذه الطريقة
60

ي فقد ، حتى اإلمام الراز

كتب كتبا مطولة فصل فيها يف األدلة عىل العقائد، ككتاب األربعني وهناية العقول، وكتبا اقترص فيها 

عىل ما رآه رضوريا ال بد  منه لطالب العلم، ككتاب املعامل وكتاب املسائل اخلمسون يف أصول الدين 

علامء من املتأخرين، فرتى وغريها من الكتب، وكذلك تبعهم عىل هذا النهج والطريقة غريهم من ال

اإلمام السنويس قد كتب كتبا خمترصة ومتوسطة ومطولة ليناسب حاجات الناس، وكذلك اإلمام 

اللقاين يف جوهرته فقد رشحها رشحا مطوال يف جملدين اثنني عظيمني ورشحا خمترصا يف جملد واحد، 

وكذلك األئمة العظام مثل  وتتابع األئمة عىل هذا املتن فرشحوه رشوحا ما بني مطول وخمترص،

أو ثالث، وكتاب خمترص سامه جواهر الكالم، وكتاب أطول هو املواقف،  العضد، فله متن يف ورقتني

وكذلك نجد اإلمام السعد التفتازاين ألف رشح النسفية، وألف هتذيب الكالم خمترصا وألف 

ه من الكتب املطولة. ح  ْ  املقاصد  ورش 

 يف -نذكرهم مل ومن ذكرناهم ممن–املتقدمني واملتأخرين  وقد اشرتك اجلميع من األئمة

 . العقائدية األصول عّل والنقلية العقلية األدلة بذكر االهتامم هو عظيم أصل

                                                           

ال كام يتوهم بعض املغفلني من وجود اخلالف، والثورة التي نسبوها إىل ابن ( 59ا

.  خلدون!! فلذلك نستغرب من صنيعهم دائام 

ىل  حتى تكاد جتد لكل إمام متنا من املتون يف علم التوحيد، إما جمردا عن األدلة، أو حم( 60ا

باألدلة اإلمجالية التي ال عرس  فيها، وال خالف يف القول هبا، وليست من دقيق الكالم حتى يبعد 

 فهمها عىل أذهان الناس.



182 
 

وهذه هي اجلهة التي خيالفنا فيها هذا املرزوقي املسكني، فيزعم أن الغزايل وابن خلدون 

ا ينادون بأخذ العقائد مسلامت جلميع الناس بال وابن تيمية مل يلتفتوا إىل األدلة العقلية بل كانو

تفريق، بل يزعم فوق ذلك أهنم يقولون بعدم وجود أدلة عقلية عىل العقائد أصال، وأن القول بذلك 

 ى العقلية.ودليل عىل فساد الطوية والرتدي يف مست

كايف يف ما هو األمر ال :ومل يدر  املسكني أن العلامء مجيعا تكلموا يف مسألة مهمة، وهي

 العقائد، وهل يكفي يف ذلك السمع فقط، أو ال بد من العقل أيضا، أو أن كال منهام كاف  يف بابه
61
 . 

عىل كل  حال، فقد ظهر لنا أن ابن خلدون يرصح بام ال جمال لتحريفه بأن علم الكالم مهم 

أي إثباتا للعقائد ونفيا ومفيد لطالب العلم، وأن علم الكالم يعترب فيه األدلة العقلية نرصة ودفاعا، 

 ملخالفها من الزيوف.

، هلذا العهد: فقد استعمل يف كالمه عبارةبيان السبب يف حكم ابن خلدون عىل عهده ا: ثالثا

 إشارة إىل عهده( بعدم رضورة علم الكالم.

فلنعد اآلن إىل قراءة وفهم ما ذكره ابن خلدون مرة أخرى، قراءة  كاملة إىل املحل  الذي 

إليه، وذلك بعدما قرأناه قراءة حتليلية، لنساعد عىل استجامع الصورة كاملة  يف ذهن القارئ،  وصلنا

وعّل اجلملة، فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكالم غري رضوري ا: فقد قال رمحه اهلل

نة كفونا شأهنم هلذا العهد عّل طالب العلم، إذ امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا، واألئمة من أهل الس

                                                           

وسوف أتكلم عىل هذه املسألة يف حملٍّ مناسب بإذن اهلل تعاىل. وسينتاب املرزوقي ( 61ا

هنا بأوضح كالم، ليظهر فساد ما  وطائفته االستغراب العظيم عندما يرون ابن تيمية يقرر ما نقوله

 ينسبه إليه.
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فيام كتبوا ودونوا، واألدلة العقلية إنام احتاجوا إليها حني دافعوا ونرصوا. وأما اآلن، فلم يبق منها إال 

 انتهى(كالم تنزه البارىء عن الكثري من إهياماته وإطالقاته.

،  وإنام أعدنا استحضار نص  ابن خلدون ألمر ، به تعلق بعض الغافلني املتالعبني هومهمٍّ

فزعموا أن ابن خلدون يقول بعدم فائدة علم الكالم مطلقا، بال قيد وال حتديد بزمان ومكان دون 

ه.غريمها  ، وهذا ال يمكن أن يريده عاقل وال إنسان حيرتم نفس 

إن علم الكالم مل تعد هناك رضورة إليه يف )هذا العهد( أي فابن خلدون، يقول برصاحة 

الزمان الذي يعيش فيه ابن خلدون، والثاين املكان : عىل أمرين ، وهذا العهد يطلقزمان ابن خلدون

الذي يعيش فيه أو يقصده، وهو املعهود عنده، أي العهد الذي عهده وعايشه ابن خلدون، ومل يقل 

إن علم الكالم مل تعد إليه حاجة مطلقا، وال جيوز مطلقا أن يتم  تعميم كالمه، ليقال إنه قصد نفي  

 الكالم مطلقا، يف كل عهد ويف كل زمان، ويف كل مكان! وجود فائدة لعلم 

 فال يفعل ذلك إال جهول متالعب بالنصوص ودالالهتا؟

 ام نبينه بعد قليل.ب اوضوحذلك وسوف يزداد 

حسنا، إذا كنا قد قررنا أن ابن خلدون أكد سابقا عىل أن علم الكالم حيتاج إليه يف حالة 

وجود طالب علم حيتاجون إىل ذلك، كام قرره وكام سوف يزيد وجود الشبه واملشككني، أو يف حالة 

 . اذلك تقرير  

يف ذلك العهد،  املاذا يقول ابن خلدون إن علم الكالم مل يعد رضوري  : فالسؤال اآلن هو

 ؟بحسب ما وضحناه وقررناه من معنى العهد
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بل  ،ن السؤالوهذا سؤال منطقي قد يسأله لنفسه أي عاقل فاهم ملا يقرأ..! وال استغراب م

االستغراب ممن يقرتح جوابا بعيدا جدا عن مراد ابن خلدون، وملا يوضحه، ثم يرشع يف نسبته له بال 

 خجل وال حياء!

فلام قرر أوال أن : واجلواب عن ذلك السؤال واضح أيضا مما أوردناه من كالم ابن خلدون

تنشأ من احلالتني  -من علم الكالمألهنا جزء -احلاجة إىل علم الكالم وإىل األدلة العقلية أيضا 

ل   -املذكورين إمجاال، فبرضورة العقل يعلم كل ناظر بل كل عاقل أن احلاجة إىل علم الكالم ت ق 

إذا زالت  -تقل احلاجة إىل التعمق يف األدلة؛ ألن هذا هو مدار اخلالف: وبصورة أجىل وأصح  

يستلزم عدم وجود من يقدح اجة إىل األدلة ألدلة، وزوال احلاألسباب الداعية إىل البحث عن تلك ا

 يف العقائد، واستمرار الناس أو أغلبهم عىل التسليم بالعقائد، مع عدم القدح فيها.

 .أي عاقل صادق مع نفسهلدى ومقبول وهذا التعليل منطقي جدا 

وهذا هو ما قرره ابن خلدون أيضا، فاستمع إليه يقول معل ال عدم رضورة احلاجة إىل علم 

إذ امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا، واألئمة من أهل السنة كفونا شأهنم فيام كتبوا ا: الكالم بقوله

يراد هبا التعليل ملا سبق، يعني أن السبب يف عدم رضورة احلاجة إىل علم  انتهى، وكلمة )إذ((ودونوا

 : الكالم، هو أمور

 أن امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا.: األمر األول

 كتبوا ودونوا. امأن األئمة قد كفونا شأهنم في: لثايناألمر ا

وقد بني  ابن خلدون بام ذكره يف األمر الثاين، أحد أهم  األسباب يف انقراض هؤالء املبتدعة 

ونا شأهنم.   وامللحدة، وهو أن  األئمة قد كف 
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 كتبوا واألئمة من أهل السنة كفونا شأهنم فيامملاذا زعمت  أن قوله ا: وقد يقول قائل

( سببا ثانيا حلكمه بعدم رضورة احلاجة إىل علم الكالم، ومل تفرضه علة  النقراض املبتدعة ودونوا

.  دون كونه سببا ملا ذكرت 

امللحدة واملبتدعة ألن ابن خلدون عطف هذه العبارة عىل ما قبلها، أعني عىل قوله ا: فنقول

السبب عند ابن خلدون يف احلكم بعدم رضورة الواردة يف حيز التعليل بـاإذ( فيكون  (قد انقرضوا

 علم الكالم لذلك العهد، مركبا من أمرين اثنني، ال أمر واحد. 

ما دام امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا، فال رضورة : أنا لو قلنا البن خلدون: وتوضيح ذلك

 لعلم الكالم. 

 عة بشخوصهم وأجسامهمإن  جمرد انقراض امللحدة واملبتد: فإن ابن خلدون جييبنا قائال
62
 ،

بمعنى موهتم وزوال وجودهم بني املسلمني، ال يكفي للحكم عىل علم الكالم بعدم الرضورة، ألن ا 

وإن فرضنا زواهلم بذلك املعنى، إال أن تشكيكاهتم وزيفهم وتالعباهتم مل تنقرض بني املسلمني، وإذا 

يها، والكشف عن املغالطات الكامنة فيها، ال عل اض عىل الشبه فإنه يراد به الرد  أطلق مصطلح االنقر

ال  محاقاتجمرد عدمها، وزوال التشكيكات معناه بيان قيام هذه الشبه والشكوك عىل مغالطات و

                                                           

مع أن هذا الفرض ال حيصل بصورة قاطعة يف أي زمان من األزمان، أعني إنه ال ( 62ا

يوجد زمان من األزمان ينعدم فيه وجود املبتدعة وامللحدة واملشككني يف الدين، بل إن  األمر يالحظ 

يقرره ابن خلدون، حتى يتعلق به من يتعلق. ومع فيه الغالب والشائع، وليس حكام كليا ذلك الذي 

بأقل  -كام هو شأهنم–وضوح ما نقرره هنا، إال أنا نجد أولئك املنحرفني عن جادة احلق  يتمسكون 

 شبهة، أو أبعد حلاظ، وإن مل يوجد عليه دليل وال أمارة! وهذا ديدهنم الذي كشفنا عنه.
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، فإنه يكون عونا للعقالء عىل النفور من التمسك بنحو تلك  أدلة وبراهني. فإن  هذا االمر لوعىل  تم 

 هيتدي فإنه هيتدي عىل بينة.من ىل بينة، والشبه، ومن يضل بعد ذلك فإنه يضل ع

ولذلك فإن معنى كالم ابن خلدون أنه لو انقرض امللحدة واملبتدعة، ومل تنقرض شبههم 

د  عليها باألدلة القاهرة والرباهني الساطعة، فإن احلاجة إىل علم الكالم تبقى رضورية.  ـر   بأن مل ي 

 أن وال يغالطه، أن -حوزته وحفظ دينال عىل حريص–وهذا كالم واضح ال يمكن لواحد 

 .وأوهام وسفسطات مغالطات بمجرد إال يعارضه

 وملا مر  مما بيناه، فقد قال ابن خلدون يف وصف زمانه الذي يعهده، والذي حيكم بناء عىل

وأما اآلن، فلم يبق منها إال كالم تنزه البارىء ا: عهده به، أي معرفته به، أن ال رضورة لعلم الكالم

 انتهى(الكثري من إهياماته وإطالقاته. عن

 فام معنى هذه العبارة؟ 

معناها الرصيح الظاهر، الذي ال يملك أحد أن ينسب إىل ابن خلدون غريه منها، أنه ملا قام 

األئمة السلف بواجبهم يف دحر املبتدعة والرد  عىل شكوكهم وشبههم، مل يبق  منهم ما تعم  احلاجة إىل 

واحلكم عليه بأنه رضوري بمعنى الرضورة الذي سنوضحه الحقا، إن ابن خلدون نرش علم الكالم 

يقرر بوضوح أنه مل يبق من الشبه والشكوك التي أثارها املبتدعة وامللحدة إال كالم ال يستدعي جهدا 

ه  الباري عن الكثري من إهياماته وإطالقاته.   عظيام عند الناس العوام ليكتشفوا تنز 

 لرد ه يلزم ال -عهده وهو–من الشبه يف العهد الذي يريده ابن خلدون  أي إن ما تبقى

ص    الباري تنزه ليعرف إليه العاقل نظر لفت جمرد فيه يكفي بل واألدلة، احلجج دراسة يف عظيم ختص 

 .عنه
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ومع ذلك فهذا الكالم نفسه ال يستلزم مطلقا أن ابن خلدون ينفي احلاجة إىل علم الكالم 

إنام نفى الرضورة إليه، أي عموم احلاجة إليه، ال مطلق احلاجة إليه، إنه إذا نفى ذلك، فال مطلقا، ألنه 

 الب دية  يليق به بعد ذلك أن يقول إن طالب العلم ال بد  هلم من العلم به والتمكن من أدلته، ألن  

 اذلك قريب  وسوف نرى  لطالب العلم معناه أهنم حمتاجون إليه ال حيسن منهم اجلهل به، الكالم

ح    به من كالم ابن خلدون. امرص 

 !ودائام   اهل نفي رضورة علم الكالم تستلزم التحريم واملنع من العلم مطلق  : رابعا

قد يتوهم بعض الغافلني أن ابن خلدون عندما نفى الرضورة لعلم الكالم، فإن هذا يفهم 

يف عهده الذي وضحنا وصفه كام قرره  تاما، وحيرمه، سواء امنه أنه يمنع من هذا العلم اجلليل منع  

ورة يستلزم التحريم؟ ابن خلدون، أو يف  غريه من العهود، فهل فعال نفي  الرض 

من الواضح لكل ذي لبٍّ أنك إذا قلت  إن علم الكالم ليس رضوريا؟ فهذا ال يستلزم 

ك عليه باحلرمة واملنع؟ فبنفي الرضورة يبقى هناك إثبات اجلواز بل ربام يق ال إنه مل ينف  حكم 

، فاحلاجة أقل من الرضورة، ونفي اخلاص ال يستلزم نفي العام، كا هو  احلاجة، بل إنام نفى الرضورة 

 معلوم يف أصول الفقه.

أن علم الكالم رضوريٌّ أي واجب وجوب كفاية كام قرره اإلمام : ومعنى ذلك الكالم

وجودهم باملعنى الذي وضحناه سابقا،  عدم حالة الغزايل، يف حالة وجود ملحدة ومبتدعة، وأما يف

فال رضورة لعلم الكالم، والرضورة هنا تعني أن هناك حاجة عامة لعلم الكالم أي إن هناك حاجة 

فع الشبه والشكوك الواردة عىل العقائد الدينية عند مجيع الناس، وذلك لعموم فتنة امللحدة دل

 الفتنة. واملبتدعة، فالرضورة هنا تعني عموم احلاجة لشيوع 

وبنفي الرضورة، فال ينتفي إال عموم احلاجة، فيبقى خصوص احلاجة إىل علم الكالم لدى 

 وهذا يتضمن إبقاء احلاجة إليه بالنسبة هلم، فإن مل تكن احلاجة عامة فهي خاصة.  ،بعض القطاعات
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لدون بن خفأي  القطاعات التي قد تبقى هبا احلاجة إىل علم الكالم، من الواضح من كالم ا

حمتاجني إىل علم الكالم، أي لتعلمه، ألهنم هم حراس العقيدة، الذين  اأن طالب العلم لن يزالو

اجيب بقاؤهم دائام مستعدين للدفاع عنها، وهذا هو الوصف الذي وصفهم به اإلمام الغزايل  يف  أيض 

 إحيائه ويف غريه من الكتب.

 الفقرة نفسها كام سنراه. وهو نفسه ما رصح به ابن خلدون أيضا يف هناية هذه 

 سبب إيراد ابن خلدون لكالم اجلنيد ومعناه: اخامس  

بعد ما مىض تقريره من معاين كالم ابن خلدون، استشهد عىل ما قرره من عدم رضورة 

 احلاجة إىل علم الكالم بكالم ساقه منسوبا لإلمام اجلنيد.

ما : ولقد سئل اجلنيد رمحه اهلل، عن قوم مر  هبم من املتكلمني ي فيضون فيه، فقالا: فقال

نفي العيب ا: قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت النقص؟ فقال: هؤالء؟ فقيل

 . انتهى(حيث يستحيل العيب عيب

م حتريم علم ولقد تعلق هبذه العبارة بعض الزائغة قلوهبم، فأومهوا الناس أهنا تستلز

التي نسبوها إليه من أنه ال فائدة مطلقا  سوءاهتمالكالم، وزعموا أن ابن خلدون ما ساقها إال ليدعم 

 لعلم الكالم، ومن أنه ال وجود ألدلة عقلية عىل اإلهليات!

يف عبارة اجلنيد من حيث ما هي، وذلك قبل أن ننتقل إىل النظر يف طريقة فهم  ال  لننظر أو 

إليه أنه أراده منها! وذلك لكي يكون كالمنا غري  ها، وما املعنى الذي يصح أن ننسبابن خلدون هل

 ، متناقض، فنحن قوم ال نحب  التناقض، أما الذين ال يرون يف التناقض إال نوعا من الثراء الفكري 

هو اظر ويسمون التناقض ثراء فكريا، فهؤالء هم الذين ينفون حقائق األشياء، وهذا لو تأمل فيه الن

 عني السفسطة.
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ج مل ا أظهرنا هلم أهنم متناقضون  ـذ  مع بعضهم البعض، يف والغريب من بعض هؤالء الس 

ه، حتى زعم بعضهم أن من يف كالمهم ومذهبهم الذي يقولون ب ال  أمور يعتربوهنا أصلية وأصو

، فثبت بذلك غباء بعضهم أو مجيعهم، قال قائلهم وهو ال ا: كالذي هيذي خالف ما قال به فهو غبيٌّ

 .(إشكال يف هذا التناقض فهذا عالمة الثراء الفكري

 وهل يولِّد  الغباء  الثراء  الفكري إال عند جمموعة من الدجالني والسفسطائيني!

 نفي العيب حيث ال عيب عيب  

ال بد  من النظر يف احلكاية التي ساقها ابن خلدون، وأن نتأمل يف السبب الذي من أجله 

 مام اجلنيد عبارته هذه، عىل التسليم بصحة نسبتها إليه.أطلق اإل

 : ولكي نوضح ذلك، حيسن بالناظر أن ينتبه إىل ما يأيت

أنه مر  عىل قوم من املتكلمني : هي املناسبة التي كان اإلمام اجلنيد قد قال كلمته هذه فيها

 يف التنزيه. يفيضون، ولكنهم ينزهون اهلل تعاىل

 : يان حيسن الكالم عليهامإذن لدينا اآلن معن

 تنزيه اهلل تعاىل عن العيب ا=النقص(. : املعنى االول

اإلفاضة فيه، ومعنى أن يفيض الواحد يف احلديث أي أنه يكثر الكالم فيه أو : املعنى الثاين

 يزيد عن احلد  أو يرسع فيه، فمعنى اإلفاضة يف احلديث اإلرساع فيه واالندفاع.

د يريد هني  الناس عن تنزيه اهلل تعاىل عن العيب والنقص؟ وهل كان فهل كان اإلمام اجلني

 ابن خلدون قد استدل  هبذه العبارة عىل أن تنزيه اهلل تعاىل عن النقص عيب؟ 

أم إهنام أرادا النهي عن معنى قد يتلبس به بعض الناس عند كالمهم يف التنزيه، فيكون منشأ 

 التنزيه؟النهي الوارد هو هذا املعنى، ال أصل 
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 : ( ما املراد هباحيث ال عيبكلمة ا: فإنا نسأل أنفسنا: وأيضا

ما دام اهلل تعاىل ال جيوز أن يتصف بالعيب، فنفي العيب عنه عيب مطلقا. : هل املراد هبا-أ

يعني هل جيوز أن يكون نفي العيب مطلقا عن اهلل تعاىل عيبا يتوجه عىل النايف، هل جيوز أن حيكم 

عيب عن اهلل تعاىل بأنه معيب  هو نفسه بحجة أن اهلل تعاىل ال يتصف بعيب أصال، فإذا عىل النايف لل

، فال جيوز أن ينفي العيب إذ ال -م ومقطوع به عند أهل احلق  وهو مسل  -كان ال يتصف بعيب، 

 يمكن اتصافه بالعيب! 

 ؟ ال  هل يرى العقالء أن هذا املوقف صحيح ومتسق عقال ونق

بتا هلل تعاىل ملا جاز نفيه، ولكن نفيه ال يصح إال إذا كان غري ثابت هلل تعاىل لو كان العيب ثا

د  عىل  وتنزه عن أوهام الزائغني، ولكن املبالغة يف النفي قد توهم بعض املعاين الباطلة، وقد ت ور 

فاضة يف نفيها إلوال داعي ل ،ق نسبتها هلل تعاىلالن ْفس  ما ال يليق باهلل تعاىل، من استحضار معان ال يلي

، ولذلك فاألوىل للمؤمنني أن يكثروا من ذكر حمامد اهلل تعاىل ال  ما دام ال يوجد من يثبتها أص

 .  وكامالته، ملا يساعد ذلك عليه من تكميل أنفسهم بذكر حمامد اهلل عز  وجل 

ه  : أم أنَّ املراد هبا-ب ن العيب، فال هلل تعاىل ع اما دام اإلنسان اأي الواحد من البرش( منز 

داعي ألن يفيض يف ذكر نفي العيب عن اهلل تعاىل والكالم فيه ملا يبعثه ذلك من نفرة من الشعور 

، ألنه بحسب اعتقاده يستحيل العيب عىل اهلل تعاىل، فاملبالغة يف تنزيه اهلل عن اباملذكور ولو كان منفي  

. وهذا معناه حيح بل قد يكون واجبا إذا كان أن نفي العيب جائز وص: العيب واحلال هذه عيب 

هناك من نسب ما هو عيب ونقص هلل تعاىل، فإن حصل ذلك، فيجب عىل أهل احلق  نفي هذا 

العيب، وهذه هي احليثية املذكورة يف كالم اجلنيد، التي هبا توجه بالعيب عىل من ينفي العيب، 

يب، فال رضورة للمبالغة يف نفي إذا مل يكن هناك من يصف اهلل تعاىل بالع: فمعنى الكالم عىل ذلك
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العيب أصال، بل يتم االقتصار فيه عىل الرضوري، وال حاجة للزائد عن ذلك. وإنام قيدنا بالكالم 

 ايفيضون فيه(: بالزيادة واملبالغة ملا أخذناه من الرواية واحلادثة نفسها تأمل قوهلم
63
 . 

عن اهلل تعاىل مطلقا، وبغض النظر هل يعقل أن اإلمام اجلنيد قد أراد املنع من نفي العيب 

أو  ال  عن النايف وهدف النفي، والقصد منه، وبغض النظر عام إذا كان النفي للعيب مبالغا فيه ومفص

غري مبالغ فيه وال مفصل، وبغض النظر عام لو كان النفي حمتاجا إليه لوجود من يعتقد به أو يزعمه، 

 ..الخ. .أو بدون ذلك

ه بخصوص موقف ابن خلدون من ذلك أيضا!وكذلك نسأل أنفسنا الس  ؤال نفس 

 : فلنرشع يف حماولة بيان اجلواب عن هذه األسئلة

من الظاهر لدى كل عاقل أن  نفي العيب عن اهلل تعاىل مطلقا أمر ال جيوز أن يقال فيه إنه 

اهلل تعاىل وإال لزم إثبات العيب إىل القرآن نفسه حيث نفى عن  ،عيب دائام، أي عيب مطلقا بال قيد

ن ة  والنوم والوالد والولد والبخل واالحتياج إىل البرش. فتأمل قوله تعاىل  و  احْل ي  }الس  ـه  إ ال  ه  اهلل   ال  إ ل 

ال  ن ْوم   ن ة  و 
ه  س  ذ  ْأخ  ي وم  ال  ت  ب ة  }، وقوله تعاىل 255البقرة{اْلق 

اح  ا اخت  ذ  ص  ن ا م  ب  د  ر  اىل  ج  ع  ه  ت  أ ن  ال   و  و 

                                                           

كم فيه مطلقا عند من يفهم أساليب وفهم هذه العبارة عىل سبيل الرشط ال حت( 63ا

العربية، فإن الظرف قيد، والقيد من أساليب الرشط، كالصفة، ولذلك فإن  هلا مفهوما. ومن هنا يربز 

: ال حيسن نفي العيب حيث ال يوجد عيب منسوبا إىل من ال يستحقه  مفهوم الرشط، أي متى قلت 

حيث يوجد العيب منسوبا إىل من ال يستحقه،  وال يليق به، فهذا يستلزم باملفهوم: أن نفي العيب

 حسن  وليس بعيب.

ويزداد هذا املعنى قوة  وحضورا يف النفس إذا زدنا قيد  اإلفاضة فيه، بمعنى الزيادة والترسع 

 بال حاجة وال داعي، والحظناه حالة النفي واإلثبات.
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د   ل  د  3اجلن{او  و  اهلل   أ ح  د   {1}، وقوله تعاىل ق ْل ه  م  دْ  {2}اهلل   الص  ول  ْ ي  مل  ْد و 
ل  ْ ي  و   {3}مل  ف  ه  ك  ن ل  ْ ي ك  مل   او 

د   ىل  اهلل   إ ال  احْل  }وقوله تعاىل  {4}أ ح  وْا ع  ول  ق  ال  ت  ْم و  ك 
ْغل وْا يف  د ين  ا أ ْهل  اْلك ت اب  ال  ت  يح  ي 

ق  إ ن ام  امْل س 

 و  
ل ه  س  ر  ن وْا ب اهلل   و 

آم  نْه  ف  وح  م  ر  م  و  ْري  ا إ ىل  م  اه  ت ه  أ ْلق  م 
ل  ك  ول  اهلل   و  س  م  ر  ْري  ى اْبن  م  يس 

وْا ث ال ث ة  ع  ول  ق  ال  ت 

رْي   وْا خ  ون   اانت ه  ه  أ ن ي ك  ان  ْبح  د  س 
اح  ـه  و  ْم إ ن ام  اهلل   إ ل  ك  ف ى  ل  ك  ا يف  األ ْرض  و  م  ات و  و  ام   الس 

ا يف  ه  م  د  ل  ل  ه  و  ل 

ك ي رْي  }وقوله تعاىل  ،171النساء{ ال  ب اهلل   و  ن ات  ب غ  ب  ني  و 
ن  ه  ب  وْا ل  ق  ر  خ  ْم و  ه  ق  ل  خ  ن  و 

اء اجْل  ك  ل وْا هلل    رش   ع  ج  و 

ون   ف  ام  ي ص  اىل  ع  ع  ت  ه  و  ان  ْبح  ْلم  س 
د  }، وقوله تعاىل 100عاماألن{ع  ل  مْح ن  و  وا اخت  ذ  الر  ال  ق  ْل  او  ه  ب  ان  بْح  س 

ون   م  ْكر  ب اد  م 
 . 26األنبياء{ع 

فكل هذه اآليات البينات فيها تنزيه هلل جل  شأنه عن عيب ال يليق وعن نقص مستحيل عىل 

 ن النقص. اهلل تعاىل، ومع ذلك فقد ورد يف القرآن الكريم تنزيه اهلل تعاىل ع

وال يمكن ملؤمن أن يزعم أن جمرد تنزيه اهلل تعاىل عن العيب والنقص عيب  كام يوهم هؤالء 

املغالطون. فقد أ مرنا يف القرآن بتنزيه اهلل تعاىل ونفي العيب عنه، ويكفي يف ذلك قول ه 

 تعاىلاسبحانه(، عند من يعقل!

مقدمته وذلك بعد أن تكلم عىل  وكيف يمكن أن يقصد ابن خلدون ذلك املعنى وقد قال يف

 وهذه هي العقائد اإليامنية املقررة يف علم الكالم. ا: علم الكالم وما يبحث فيه

 : ولنرش إليها جمملة لتتبني لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه، فنقول

ام اعلم أن الشارع ملا أمرنا باإليامن هبذا اخلالق، الذي رد األفعال كلها إليه، وأفرده هبا ك

فنا بكنه حقيقة هذا اخلالق قدمناه، وعرفنا أن يف هذا اإليامن نجاتنا عند املوت إذا حرضنا، مل يعر  

، اعتقاد تنزهيه يف ذاته عن مشاهبة ال  أو: فكلفنااملعبود، إذ ذلك متعذر عىل إدراكنا ومن فوق طورنا. 

ير، ثم تنزهيه عن صفات النقص، املخلوقني، وإال ملا صح أنه خالق هلم، لعدم الفارق عّل هذا التقد

، ثم توحيده باالحتاد، وإال مل يتم اخللق للتامنع، ثم اعتقاد أنه عامل قادر، فبذلك وإال لشابه املخلوقني
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تتم األفعال شاهد قضيته لكامل اإلجياد واخللق، ومريد وإال مل خيصص يشء من املخلوقات، ومقدر 

لعنايته باإلجياد، ولو كان للغناء  ال  دنا بعد املوت تكميلكل كائن، وإال فاإلرادة حادثة. وأنه يعي

، فهو للبقاء الرسمدي بعد املوت. ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا االرصف كان عبث  

املعاد، الختالف أحواله بالشقاء والسعادة، وعدم معرفتنا بذلك، ومتام لطفه بنا يف اإلنباء بذلك، 

هذه أمهات العقائد اإليامنية، معللة بأدلتها نة للنعيم وجهنم للعذاب. وبيان الطريقني. وأن اجل

 العقلية
64

 انتهى. (، وأدلتها من الكتاب والسنة كثرية.

وهذا متن يف علم التوحيد عىل طريقة األشاعرة أهل السنة كام ال خيفى عىل أحد من 

اهلل تعاىل عن العيب، وقرر أن  ذلك العقالء، ولكن ما نريد لفت النظر إليه هنا هو أن ابن خلدون نزه 

داخل يف العقائد التي ال جيوز فيها خالف وال يعذر فيها أحد من اخللق، وأن هذا القدر هو ما اجتمع 

 عليه أهل السنة املتقدمون واملتأخرون، مع إمكان زيادة تفصيل للحاجة كام بينا عند املتأخرين.

ه اهلل  تعاىل عن النقض وأنت ترى أن  ابن خلدون يف هذه الوجيزة  املجملة من العقائد قد نز 

ترصيح  عومشاهبة املخلوقات، وأعلن إعالنا واضحا أن ذلك مأمور به يف الرشع احلنيف، ومواض

ها ال حتىص كثرة .  ابن خلدون بتنزيه اهلل تعاىل عن النقص يف مقدمته وحد 

أن مطلق تنزيه اهلل : اجلنيد بكلمة باستشهاده أراد خلدون ابن بأن -ذلك بعد–فهل يقال 

!! حتى يتعلق هبا بعض الزائغة قلوهبم فينفي احلاجة إىل علم الكالم مطلقا  تعاىل عن العيب عيب 

وينفي احلاجة إىل األدلة العقلية مطلقا، ثم يتجرأ ويزعم علنا عىل رؤوس الناس أن هذا ما قرره 

 العلامء، وعىل رأسهم ابن خلدون؟

                                                           

زيه وعىل أصول انظر كيف يرصح ابن خلدون بأن  األدلة العقلية قامت عىل التن( 64ا

 العقائد، فكيف يقول بعض املنحرفني عن أصول البحث والتدقيق أنه نفى ذلك! 
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 إسفافا واستخفافا بعقول القراء من ذلك! ال أتصور إفكا أشد  

هذه أمهات العقائد ا: يف نكتة لطيفة قررها ابن خلدون يف هذه الفقرة، وهي قوله وتأمل

انتهى، فها هو يقرر هنا أن  أمهات العقائد معللة بأدلتها العقلية، وال  (اإليامنية، معللة بأدلتها العقلية

 عقائد اإليامنية كام يوهم هذا املتحاذق املسمى باملرزوقيينفي األدلة العقلية القائمة عىل ال
65
 . 

وأما طالب العلم الصحيح الذين حيرتمون أنفسهم، فال يتأثرون بام يصدر عىل لسان هذا 

املنحرف عن أهل احلق القائل يف كتاب اهلل تعاىل هبواه، املتحكم بزيغه عىل أئمة الدين الواصف هلم 

 من الزائغني عن الدين املتشبثني بأوساخ العلامنيني واحلداثيني، إذ بام ربام يتحاشى عنه الكثري

متتص  الناس وبأهنم متحالفون مع السلطان الزماين من أجل ثروات  اوصفهم بأهنم عصابات مافي

 التي مأل هبا اهلواء رحيا قميئة!دنيوية زائلة؟ إىل غري ذلك من األهواء 

ه! وال نكت ب هذه الكلامت إال رعاية حلق  اهلل تعاىل يف القيام عىل ومن مال إليه فقد سفه نفس 

بيان احلق ونرصة أهله وإن هتافت علينا املتهافتون، وتكالبت ألسنتهم علينا بالباطل والكذب 

 املحض املفرتى.

ومن قرأ ما قررناه هنا، وكان من العاقلني فإنه ال يطلب زيادة عىل ذلك لوضوح األمر، فإن  

 كفيه اإلشارة! وأما املقي د بقيود اهلوى والرغبات فلن يؤثر فيه إال انحسار املصالح عنه! احلر  الذكي ت

 واهلل املستعان...!

ثم لو نظرنا يف األمر من جهة أخرى، لرأينا أن هذا املعنى الذي ذكرناه هو املتعني الذي ال 

لدون إنام أتى هبذه العبارة يصح فهم العبارة الصادرة عن اجلنيد إال به، والسبب يف ذلك أن ابن خ

                                                           

 وتبعه عىل ذلك بعض اجلهلة من أتباعه الغوغاء الذين ال يعقلون شيئا!( 65ا
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ليستدل هبا عىل أن علم الكالم ال يكون رضوريا اأي الزما لعامة الناس إىل حد الرضورة( إال إذا 

كان هناك سبب لذلك اشيوع الفتنة وامللحدة واملبتدعة(، أما إذا مل تكن هذه احلالة قائمة، فال 

 رضورة لعلم الكالم. 

لسابق، فإذا أتى ابن خلدون بعبارة اإلمام اجلنيد، فإنه وهذا هو الذي وضحناه من كالمه ا

منصفا كام سبق،  اال بد  أنه أراد االستدالل هبا عىل هذا املعنى دون غريه، وملا نظرنا يف العبارة نظر  

رأينا أن كالم اإلمام اجلنيد ال يمكن أن يدل  إال عىل املعنى الذي بيناه، وهو مطابق للمعنى الذي 

 خلدون بالعبارة عليه. استشهد ابن

إذن، ال تعارض بني ما يقرره ابن خلدون، وبني ما قرره اجلنيد، وال تعارض بني ذلك كله 

 األشاعرة عموما.  وبني ما قرره اإلمام الغزايل وأئمة أهل السنة

التعارض قائم فقط يف أذهان هؤالء املنحرفني عن احلق الزائغني عنه العمياء أعينهم، 

 املبالغني يف االستهزاء بالعلامء وأئمة الدين.  الغلف قلوهبم،

إذن ال تصح عبارة اإلمام اجلنيد إال إذا محلناها عىل ما تظهر فيه بحسب القرائن التي 

ذكرناها، أعني إهنا ال تصح إال إذا قلنا إنه أراد هني هؤالء املبالغني يف التنزهيات حيث ال حاجة إىل 

عىل اهلل تعاىل، ولكن لو جاء أحدهم ونسب الولد إىل اهلل تعاىل،  التنزيه لظهور استحالة ذلك العيب

ب  إىل اهلل تعاىل أنه مولود وله والد! أو أن  له صاحبة! حاشاه! أو نحو  ه من عيب! أو نس  وما أظهر 

ذلك، فال جيوز مطلقا النهي عن تنزيه اهلل تعاىل عن تلك املعايب، بحجة أن ذلك العيب ظاهر 

لك املعيبات تنا نعلم أن كثريا من الناس نسب هلل تعاىل الولد، والبنات، ونحو االستحالة! فإن

املستلزمة للنقص، ولذلك فقد جاء يف القرآن نفي ذلك كله، ومل يستلزم ذلك عيبا للقرآن. ونفاه 

 الرسول عليه الصالة والسالم، ومل يكن ذلك ليعيب النبي عليه الصالة والسالم مطلقا.
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 مراعاة احليثية املذكورة، كام وضحناها يف كالمنا هذاإذن ال بد  من 
66
. 

ومما يؤكد ما ذكرناه، ما جاء يف كتاب انفح الطيب( للمقري نقال عن كتاب ااملحارضات( 

جلده، وقد وصفه احلفيد بأن فيه من الفوائد واحلكايات واإلرشادات الكثري، ونقل واحدة منها، 

ب ة  ملا نحن فيه فقد قال
مل : قيل لصويف: قال رمحه اهلل تعاىل: ذكر منه بعض الفوائد، فنقولفلنا: مناس 

 اهلل اهلل، وال تقول ال إله إال اهلل؟: تقول

 (،نفي العيب حيث يستحيل العيب عيبا: فقال 

وهذا إن مل يكن يف هذه الكلمة؛ ألهنا أفضل ما قالته األنبياء، فهو يف كثري من التنزيه الذي 

إهنم يتمندلون بأسامء اهلل عز وجل، ما عرفه من : م، حتى قال الشايش عنهميطلقه املتكلمون وغريه

فه، وال وحده من مثله، وال عبده من شبهه، املشبه أعشى، واملعطل أعمى، املشبه متلوث بفرث كي  

التجسيم واملعطل نجس بدم اجلحود، ونصيب املحق لبن خالص وهو التنزيه، انزل من علو التشبيه، 

 انتهى(أباطيل التعطيل، فالوادي املقدس بني اجلبلني. وال تعل قلل

فتأمل كيف استعمل بعض الصوفية هذه العبارة انفي العيب حيث ال عيب عيب( يف معنى 

مل يرتضه املقري، أي يف كلمة التوحيد اال إله إال اهلل( التي تفيد نفي الرشيك عن اهلل تعاىل، وهو 

االحتجاج هبذه الكلمة هنا يف مقام التوحيد، ال يليق مطلقا، ولكنه عيب ال يليق باهلل تعاىل، فقال إن  

أليق يف مقامات أخرى ثم ذكر مبالغات التنزيه التي تصدر عىل ألسنة بعض املتكلمني، ومع ذلك 

د عىل أن التنزيه واجب، وعىل أن  التشبيه باطل، وأن  احلق  بني التعطيل والتشبيه، وهو مذهب  فإنه أك 

 نة األشاعرة، حيث خالفوا اجلهمية واملجسمة. أهل الس

                                                           

 وانظر ما نقلناه عن تلميذنا الفاضل أمحد حكمت سابقا. ( 66ا
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ا أ ْهل ا: ولذلك قال اإلمام ابن حجر يف افتح الباري( يف أوائل رشح كتاب التوحيد أ مَّ و 

التَّْعطِيل وا التَّْوِحيد بِن ْفِي التَّْشبِيه و  رسَّ  ف  نَّة ف  اس   ،الس  اه  أ ب و اْلق  ك  يام  ح 
ْن ث م  ق ال  اجْل ن ْيد ف 

م  ي  و  رْي  ش   (م اْلق 

ث ِديم ِمْن املْ ْحد  اد اْلق   التَّْوِحيد إِْفر 
67
 .انتهى(

ح ابن حجر العسقالين مذهب أهل السنة بأنه  ، بني التعطيل والتشبيهفتأمل كيف وض 

واشتمل كالمه عّل نفي النقائص عن اهلل تعاىل ونفي الكيفية والكمية ونفي الرشيك، وكل ذلك من 

 . النقص يف عدم نفيه عن اهلل تعاىلالعيب والنقص، وإنام

االتوحيد إفراد القديم عن احلدث(، وقد نقله اإلمام ا: وقد اشتهر قول أيب القاسم اجلنيد

القشريي يف الرسالة القشريية، وهو يدل  عىل توحيد أهل السنة، ويستلزم نفي  قيام احلوادث باهلل 

الكالم الذي نقله عنه اإلمام القشريي أيضا يف  تعاىل كام زعمت املشبهة واجلسمية، وكذلك انظر يف

: وسئل اجلنيد عن التوحيد فقالا: االرسالة القشريية(، قال رمحه اهلل تعاىل يف اباب معرفة التوحيد(

د بتحقيق وحدانيته، بكامل أحديته أنه الواحد الذي مل يلد ومل يولد، بنفي األضداد ا هو إفراد املوح 

                                                           

ي  يف  اننقل لك هنا تكملة كالمه، ملا فيه من فائدة: ( 67ا
يم  م الت م  اس  ق ال  أ ب و اْلق  ك ت اب او 

ة ه  ( احْل ج  ري ل 
اته ال  ن ظ  ف  ص   و 

ات ه  ا ب ذ  د  ر  نْف  ْدته م  ْعت ق 
ْدت اهلل  ا  ح  ْعن ى و  م  د، و  ح  و  د  ي  ح  ر و  ْصد  يد م 

 : الت ْوح 

 : ق يل  ا، و  د 
اح  ْمته و 

ل  ْدته ع  ح  ْعن ى و  يل  م 
ق  ب يه، و  ال  ش  اته ال  و  د يف  ذ  اح  و  و  ه  ي ة ف  م  اْلك  ي ة و 

يْف  نْه  اْلك  ل ْبت ع  س 

ال   اه  و  و 
ب  س  ال  ر  ه  و  يك ل  ْدب ريه ال  رش   ت  ْلكه و  م  ي ته و 

، يف  إ هل   ه  ب يه ل  اته ال  ش  ف 
يف  ص  ، و  ه  ام ل  س 

ال ق  ا ْنق   خ 

ن ْت ت ْرمج    م  ْبن ب ط ال: ت ض 
ق ال  ا  رْيه. و  ة غ  ف  ل  ؤ  ْن أ ْشي اء م 

ب م  ك  ر  ْسم م 
؛ أل  ن  اجْل  ْسم  يْس  ب ج  ة اْلب اب أ ن  اهلل  ل 

ب   ول املْ ش  ق  اد  أ ْن ي  ل ه  أ ر  ع  ل   و 
ْدت ف يه  ج  ا و  ذ  ْسم، ك 

ْعمهْم أ ن ه  ج   يف  ز 
ي ة 
ىل  اجْل ْهم  د  ع  ر  ك  ي 

ل  ذ  ا و  أ م  ة، و  ه 

ل ْم  ي ة  ف 
ب ت  اجْل ْهم  ث  يل، و 

ب وا إ ىل  الت ْعط 
ت ى ن س  ات ح  ف  ون  الص  نْف  ت أ هن  ْم ي  اال  ن ف  يف  املْ ق   ْن ص 

د مم  ف أ ح 
ت ل  ْ خي 

.
 
ء ْ يش 

يْس  ب  : إ ن  اهلل  ل  ت ى ق ال  ْهم يف  ن ْفي الت ْشب يه ح  غ  ج  ال  : ب  ة أ ن ه  ق ال  يف 
ن  ْن أ يب  ح   انتهى( انتهى..( ع 
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تشبيه وال تكييف وال تصوير وال متثيلاليس كمثله يشء وهو السميع واألنداد واألشباه بال 

 انتهى. (البصري(.

عن نفي العيب  النهي يريد-خلدون ابن عنه نقلها التي كلمته يف–فهل كان اإلمام القشريي 

 االنقص( عن اهلل تعاىل مطلقا، أم كان يريد املبالغة يف ذلك مع عدم احلاجة إليه؟ 

قد أراد النهي عن نفي العيب مطلقا، وعىل كل حال، ولكنه أراد  إنه يستحيل أن يكون

املعنى الذي ذكرناه، وإال لكان قد وقع يف عني ما هنى عنه، ومثل هؤالء األعالم ال يصح أن ننسب 

 يتوقع مما بكثري -عندنا–إليهم التناقض البني الظاهر! فهم أعىل شأنا من ذلك، ومكانتهم أعىل 

 . لفكرا يف الغربيون هؤالء

 أنه -اجلنيد اإلمام عن فضال–أنت ترى أن هؤالء الزائغني ينسبون إىل ابن خلدون أيضا 

ليتوصلوا بذلك إىل دس  مقاصدهم  رشط، وال قيد بال مطلقا تعاىل اهلل عن العيب نفي عن ينهى كان

، فضال عن العاطلة الباطلة بني أهل التوحيد، فيزعمون أن الكالم يف العقائد من أصله كان باطال

 زعمهم السابق أن األدلة العقلية عىل العقائد ال وجود هلا.

أدنى مسكة من عقل، ويف قلبه أقل قدر من  لهوأرى أن ما ذكرناه يف هذا املقام كاف  ملن 

 فضل االبتعاد بروحه عن لغط القول. نْ الصدق، وم  

الزائغني يف فهم كالم   بذلك حقيقة مراد اإلمام اجلنيد من كلمته تلك، ومقدار زيغفتبني  

 األئمة وقصدهم لتحريف معانيها.

 خامتة ابن خلدون وتعقيبه عّل كلمة اإلمام اجلنيد: اسادس  
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 يف -الكالم علم أي–لكن فائدته ا: قال ابن خلدون كتعقيب وتبيني لكالم اإلمام اجلنيد

. عقائدها عّل النظرية ججباحل اجلهل السنة بحامل حيسن ال إذ معتربة، فائدة العلم وطلبة الناس آحاد

 انتهى. (.املؤمنني ويل واهلل

وهذه العبارة التي مل يوردها هذا الغافل عن كل يشء إال عن هواه وغروره، ولو كان منصفا 

نا األول عليه الذي سميناه  ردود اباحثا عن احلق، قاصدا سواء السبيل لذكرها، كام ذكرناها له يف رد 

 (عىل أباطيل
68

يها حقيقة مراد ابن خلدون واإلمام اجلنيد باختصار، لو تأمله وكان ، وبينا له ف

 ، ملا تساقط إىل هذا الدرك وما يزال حتى اآلن! امنصف  

                                                           

قلت هناك ما فيه كفاية للباحث اجلاد املخلص الذي ال ينقب عن أغاليط ليتعلق هبا: ( 68ا

وكذلك فإننا ال يمكن أن نوافق الكاتب الفذ  يف زعمه أن ابن خلدون قد أنكر فائدة علم الكالم، ا

 (:فلم يقل ابن خلدون: إن علم الكالم ال طائل علمي ا وراءه كام زعم الكاتب! بل قال يف مقدمته

يف آحاد الناس وطلبة العلم معتربة، إذ ال حيسن بحامل السن ة اجلهل  -أي علم الكالم-لكن فائدته

 اهـ.( باحلجج النظرية عىل عقائدها

ولعل الكاتب مل يفهم كالم ابن خلدون الذي ذكره قبل هذه العبارة، وها نحن نذكرها هنا 

 لكي نوضحها له.

ي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكالم غري وعىل اجلملة فينبغاقال ابن خلدون: 

ونا شأهنم  العهدرضوريٍّ هلذا  ف  عىل طالب العلم، إذ امللحدة قد انقرضوا، واألئمة من أهل السنة ك 

نوا، واألدلة العقلية إنام احتاجوا إليها حني دافعوا ونرصوا، وأما  فلم يبق  منها إال  اآلنفيام كتبوا ودو 

ه ا لباري عن الكثري من إهياماته وإطالقاته، ولقد سئل اجلنيد رمحه اهلل، عن قوم مر  هبم من كالم  تنز 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

املتكلمني يفيضون فيه، فقال: ما هؤالء؟ فقيل: قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت 

. فقال: . (النقص   اهـ.( نفي  العيب حيث يستحيل العيب عيب 

ا، فهو وكالم ابن خلدون كام هو واضح ، ال يفيد ما فهمه الكاتب! بل يفيد عكسه متام 

–يرصح بفائدة علم الكالم، إال أنه يقول إن العرص الذي تسكن فيه القلوب عىل العقائد السليمة 

ا هي وليست  -تيمية بحسب ابن خلدون، وليفرح بذلك الكاتب عاشق ابن تيمية! ابن عقائد قطع 

 فال داعي لالشتغال بعلم الكالم.

ل  الكاتب مل ينتبه إىل تقييد ابن خلدون حلكمه بالعهد والزمان الذي يعيش فيه، ولع

ونا هذا األمر، فأبادوا البدعة،  والسبب يف ذلك املوقف الذي يقول به ابن خلدون أن  األئمة كف 

 وقمعوا املبتدعة! حتى مل يبق من كالمهم إال كالم تنزه الباري عن كثري من إهياماته. 

قف ابن خلدون من علم الكالم، فهل موقفه هذا يغاير موقف سائر أهل السنة؟ هذا هو مو

 وهل خيالف موقف أكابر األشاعرة الذين ينبذهم الكاتب ويفضل عليهم ابن تيمية؟! 

ا ملوقف  ا أن موقف ابن خلدون موافق متام   من علم الكالم يعلم متام 
إن العارف بأقل قدر 

ا، وال نريد اإل  تيان باستشهادات عىل ذلك فاألمر أوضح من أن حيتاج للتوضيح.األشاعرة عموم 

ا وراء ما بناه  ويبدو يل أن الكاتب مل يطلع كفاية عىل آراء املتكلمني، أو اندفع متحمس 

 بخياله، فتغاىض عقل ه عن العديد من احلقائق، وهذا ما دفعه إىل اختاذ مواقف عجيبة. 

يه، مل حتل  بعد اإلشكاالت العديدة التي يوردها وأنا أظن  أن هذا الزمان الذي نعيش ف

ل أثرها عن قلوب العديد من  امللحدون وخمالفو األديان، فضال  عن خمالفي أهل السنة، وملا يز 

عي التفلسف والتعايل عن علم الكالم يف هذا الشأن،  ا مهام  كفاية ملد  املنتمني إىل اإلسالم، ومل نر  نتاج 

لقول بأن منع هؤالء للناس عن قراءة علم الكالم سوف يفيض إىل نتائج سيئة وهذا ما يدعونا إىل ا

 انتهى، فراجعه يف ردنا املذكور.( عىل الدين نفسه.
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إنه ينادي بأعّل صوته وبأسلوب رصيح : فليتأمل القارئ املنصف يف كلمة ابن خلدون هذه

د الناس، ويف حق طالب العلم، أن لعلم الكالم يف ذلك العهد الذي رأينا أوصافه فائدة يف حق أفرا

بل هو اعتبار رشعي! كام ال  ،وأن فائدته معتربة، واالعتبار هنا ليس جمرد اعتبار ذوقي وال حتكمي

 خيفى.

إذن فإن هذه الكلمة التي اقتطعها املرزوقي وكأهنا مل تكن، وجتاهلها وكأن ابن خلدون مل 

، ال  أخفاها عن أعني القراء، ومل يرش إليها أصللتمويه عىل الناس، و ايكتبها أصال، بل حذفها قصد  

ه املرزوقي عىل القراء، ومدى التواطؤ الذي يتصف به  تبني بكل وضوح مدى التلبيس الذي يامرس 

أتباع املرزوقي عىل هذه األهداف، ألنا ال نتصور واحدا قادرا عىل السكوت عن مثل هذه التالعبات 

 يف هذا التالعباملقصودة إال أن يكون قاصدا االشرتاك 
69
. 

وترصيح ابن خلدون هنا بأن فائدة علم الكالم معتربة يف حق أفراد الناس، دليل أكيد عىل 

أن معنى الرضورة السابق الذي نفاه هي الرضورة العامة عموما أغلبيا، فإن النفي هناك وارد عىل 

السابق عىل العموم التام، ملا العموم األغلبي، وذلك بالنظر إىل ما رصح به هنا، فإنه لو محلنا عمومه 

 جاز له هنا أن يثبت احلاجة إىل علم الكالم يف حق أفراد الناس ويف حق طالب العلم. 

 والدليل عىل ذلك استعامله حرف االستدراك الكن(. 

                                                           

ولذلك فقد دعوناهم غري مرة إىل جتنب مثل هذه السقطات التي تودي هبم إىل ( 69ا

م ظنوا أن من أخذ عنا، واشتم املهالك، فنسبوا إلينا أننا نقصد بعض طالبنا، الذين تلقوا عنا! وكأهن

رائحة العلم يمكن أن يقع يف نحو تلك السفسطات التي يغرقون فيها، وال يدرون أن هؤالء 

الطالب الذين يشريون إليهم، يستهزئون ويستغربون مما يكتبه املرزوقي وزمرته، وأهنم يف غاية 

 علم يتأثر هبرائهم! العجب مما يتبناه من أقاويل، فكيف يتصورون أحدا شذى طرفا من ال
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وهذا هو الفهم الواضح الذي ال يصح أن يقال بغريه يف هذا املقام، وهذا املعنى الذي ظهر 

دون موافق كام قلنا ملا قرره أهل السنة كالغزايل ومن قبله ومن بعده. وإن جهل لنا من كالم ابن خل

 ذلك من جهل! فالعلم هو احلجة ال اجلهل.

وهبذا نكون قد انتهينا من حتليل كالم ابن خلدون، حتليال مبنيا عىل األصول الداللية 

نباط األحكام، أما طريقة العبثية للكلامت، والطرق املعتربة عند العلامء الذين حيرتمون أنفسهم يف است

السوفسطائية والتحكمية املحضة املبنية عىل اهلوى، فإنا نرتكها لغرينا ليعبث يف كالم اهلل تعاىل وما 

قرره العلامء كام يشاء بحسب هواه، فحسابه عىل اهلل تعاىل، وما تناله أيديه من تشويه صورة العلامء يف 

 سيلقاه يف اليوم اآلخرة.  نفوس الناس فهو يف ميزان أعامله.

 هل أحوال العهد الذي حكم عليه ابن خلدون متحققة يف عهدنا نحن!؟: اسابع  

هذا هو السؤال املهم الذي ينبغي عىل القارئ الباحث عن احلق واإلنصاف يف دراسته أن 

تصدين يسأله لنفسه، بل جيب عليه أن يسأله للمرزوقي ولكل واحد من احلداثيني املعارصين أو امل

 للبحث يف علوم الكالم وموقف املتقدمني منه؟ 

فقد رأينا أن ابن خلدون، قد نفى الرضورة لعلم الكالم يف عهده، وبينا نحن املقصود 

بالرضورة يف كالمه، واستدللنا عىل ذلك بكالمه أيضا ومل نقترص عىل التحليل الفريض اخليايل  

 ! ج  و 
 املحض! كام يامرسه من يف نفسه ع 

هرنا أن نفي الرضورة برشط ال يستلزم مطلقا نفي  احلاجة إليه ولو يف ظل  ذلك الرشط! وأظ

 وال تستلزم باألوىل نفي ه مع عدم حتقق ذلك الرشط!

وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه كل قارئ، فهل الرشوط التي من أجلها حكم ابن خلدون عىل 

ا! فضال عن أن يتحقق يف العهود التي ومتحقق يف عهدن موجودتعلم علم الكالم بذلك احلكم 

 سبقتنا؟ 
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ه فيقول لو كان ابن خلدون يف عرصنا وشاهد ما هو حاصل من : أمل يسأل املرزوقي نفس 

التشكيك يف أصول الدين، ورأى ما يصدر عن املرزوقي نفسه من نفي األدلة العقلية عىل أصول 

م الفقهية فضال عن األصول العقائدية؟ الدين، وعرف ما يامرسه الغربيون من التشكيك يف األحكا

ت به البلوى يف هذا الباب؟   وعرف غري ذلك مما عم 

هل سيحكم عىل تعلم علم الكالم بأنه غري رضوري أيضا؟ أم إنه سيحكم عليه بالرضورة 

 واالحتياج ؟ 

فضال عن ذلك، فإذا كان ابن خلدون قد قرر أن احلاجة إىل علم الكالم مع عدم شيوع 

والبدعة ليست عامة، بل خاصة ببعض الناس اأفراد الناس، وطالب العلم(، فال شك يف أنه  الفتنة

سيقرر أن احلاجة إىل علم الكالم هي حاجة ذات مرتبة أعىل مما كانت عليه يف عرصه، إذا شاهد 

أحوال زماننا ومقدار التشكيك والتالعب واالستخفاف بأصول الدين وفروعه! ذلك االستخفاف 

ن يامرسه أوال يف القرن املايض املسترشقون وأتباعهم ممن يعلنون تلك التبعية بصورة الذي كا

واضحة ال ريب فيها، ولكنه اليوم يف زماننا وعهدنا يامرسه أناس ينتمون جللدتنا ويعلنون أهنم 

امء مسلمون بل يبالغون يف شهادهتم ألنفسهم فيفضلون اهلراء الذي يكتبونه عىل ما أنتجته أذهان العل

الفطاحل يف العصور املتقدمة؟ فيزعمون أن ال سبيل إىل هنضة األمة إال باألخذ بأفهامهم أو قل 

أوهامهم! أال نستمع إىل حممد أركون كيف مارس الكذب العلني بكل صالفة ووقاحة، فيقول بكل 

 إنه إنام يقصد بمرشوعه الذي أمىض فيه عرشات السنني حماولة النهضة بالعقل: جرأة وخبث

اإلسالمي، ومساعدة املسلمني عىل الدخول يف عرص احلداثة؟ إنه حياول حترير العقل املسلم من 

ها ترتدد، ولوجدناه  أوهام القروسطية! ولو تأملنا يف دعاوي املرزوقي وغريه لرأينا العبارات نفس 

وقي يوحي باألفكار عينها لكن بألبسة أخرى وأساليب هبلوانية تتمطى وتتشذب؟ بل إن املرز

 يامرس ذلك الدور بجرأة أكرب من حممد أركون لو تأملنا زيادة تأمل يف أعامله!
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ن ألصل وواملبتدعة وامللحدة واملنكر ،إن  عرصنا ميلء بالشبهات والتشكيكات: اخلالصة

الدين موجودون بكثرة؟ بل يكفي أن الذين ينكرون إمكان االستدالل عىل أصول الدين بالعقل 

ضا، وهذه الدعوى أكرب نقض ملا يقرره ابن خلدون وابن تيمية والغزايل، بل هي موجودون بيننا أي

أعظم نقض وهدم ملا يقوم عليه املسلمون كلهم بمختلف فرقهم ومذاهبهم؟ ولذلك فإننا نعترب 

الكشف عن سوءات املرزوقي املستورة، وعن قبائح احلداثيني املعلنني عن أنفسهم من األمور 

 املعتربة رشعا. 

 رات يف كالم املرزوقي املتعلق بام قاله ابن خلدون واجلنيد!نظ

لقد اتكأ املرزوقي عىل ما قاله ابن خلدون مما ذكرناه، وذلك من بعد أن نبهناه إىل تلك 

العبارة بإيرادنا إياها يف ردنا األول، ولكنه مل يشأ أن يتبع الطريقة احلسنة الصحيحة يف الفهم من كالم 

عليها طريقة القراءات العلامنية التي تعتمد عىل حتريف الكالم بناء عىل نظريتهم  العلامء، فإنه يفضل

يف دعوى موت الكاتب، وأن ما يفعله القارئ إنام هو إعادة إنشاء املعاين ال باعتبار ما أراده الكاتب 

وال  األصيل بل بناء عىل ما يريده القارئ ويفضله، وإن مل يكن يف ذلك معتمدا عىل دالالت لغوية

 عرفية وال أي دالالت أخرى. 

هو كام قلنا حتكم حمض يف حاصله، وإن أظهروه بأنه آخر الرصعات العلمية، وآخر ما 

توصلت إليه اهلرمنيوطيقا! أو قدموه للقراء عىل أنه ما اكتشفته الفلسفة النقدية احلديثة! كلها عبارة 

نحرفة عن جادة العلم الصحيح. بل هو عن طرق دعائية يف تسويق األفكار اهلابطة، والنزعات امل

 ذلك إن هم إال خيرصون!ل حقيقةاتباع للهوى واخليال ال 

عىل كل حال، فسوف نقوم هنا بإيراد ما كتبه املرزوقي وعلقه عىل هذه الفقرة التي سقناها 

من كالم ابن خلدون، وفرسناها اعتامدا عىل األصول املعتربة، وذلك بناء عىل التحليل الداخيل 

واخلارجي، واملقارن بام ورد عن كلٍّ ممن نفرس كالمه ونحلله ونبني مراده منه، فتفسرينا ليس معتمدا 
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، كام يكثر املرزوقي من عن دعوى جمردة عن العلم واحلق   عىل جمرد رؤية خاصة، وال هو عبارة

! وإن مل نر  ومل ير  االدعاء بأن  ما ينسبه إىل هؤالء العلامء بأنه عبارة عن نتاج بحوث علمية رصينة

 القراء منه وال من يسألونه بحوثا علمية رصينة، وال آراء جادة! 

وإذا نظرنا إىل طريقته يف فهم كالم القوم مل نره معتمدا فيها ال عىل نصٍّ وال شاهد، وال أي 

ترة يشء معترب سوى ذلك، يف حماكمة النصوص عند أويل الن هى، بل إنام هو عبارة عن حماوالت متوا

مطردة لتحريف كالمهم بإضفاء معان  مل يريدوها أصال، وال دلت عليها كلامهتم بحسب القوانني 

 اللغوية. 

وما أظهرناه من كالم ابن خلدون واجلنيد، مقارنا بام سرياه القارئ املحرتم من تعليق 

 كبريهم الذي علمهم السحر جمرد شاهد من شواهد عديدة عىل ما ندعيه هنا. 

يل االهتامات كيال إىل املرزوقي مريدين تنكيال به وتشنيعا عليه بال بينة وال دليل؟ فلسنا نك

إال معتمدين فيه عىل بينة كافية  -بإذن اهلل تعاىل-بل إننا ما قلنا شيئا من قبل وال نقول شيئا من بعد 

 وشاهد عدل معت رب   عند أويل العقول والبصائر. 

يف فهم النصوص، ومنها هذا النص اخللدوين الذي وسنرى اآلن ما هي طريقة املرزوقي 

ليس فيه تعقيد وال هو من النصوص الغامضة. وسوف يتفاجأ القارئ من مدى التحكم والتسلط 

عىل النص ودالالته التي يامرسه املرزوقي، وسوف يكون هذا الشاهد ااملثال( عالمة بارزة وداللة 

ة لغريه هواضحة عىل حتكم من النصوص! وسيكون ميزانا به يعرف القارئ الذي  يف قراءاته املعوج 

ه مدى التالعب الذي يقع فيه املرزوقي، ومدى التفاوت احلاصل بني ما يدعيه من أصول  حيرتم نفس 

علمية وطرق بحثية ونتائج آلخر االكتشافات العملية الفلسفية النقدية الغربية احلديثة 

لتي ألفناها منهم، حتى صار نشازها بالغا ممقوتا، ومع الالقروسطية...الخ تلك املعزوفة املمجوجة ا

 ذلك نراهم ما زالوا يتمسكون هبا!
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 وحتى نحلل املسألة بدقة علميةا: قال أبو يعرب
70
فلننطلق من مالحظتني تتعلقان بتصور  

 ابن خلدون لرشوط جتاوز علم الكالم والتخلص من الكالم يف مسائل عامل الغيب
71

، التي جتمعها 

 ملتشابه باملصطلح القرآينمسألة ا
72
وكلتا املالحظتني تكررت يف فصل التوحيد ويف فصل كشف : 

 . الغطاء عن املتشابه يف القرآن والسنة من الباب السادس من املقدمة

                                                           

وسوف يالحظ القارئ الكريم أن ما يسميه بالدقة العلمية هنا، ما هو إال تالعب ( 70ا

واضح، وحتريف مقصود لكالم ابن خلدون. أستغرب كيف جيرؤ املرزوقي عىل وصف ما يفعله 

 ويامرسه بالدقة العلمية!

تعاىل فينا، وينكرها املرزوقي وقد رأينا نحن بأعيننا وفهمنا بعقولنا التي خلقها اهلل ( 71ا

وأتباعه بحجة أن  آخر ما توصل إليه الفلسفة النقدية هو إنكار العقول! ويعتقدون أن تلك املغالطة 

كافية جلعل الناس يعتقدون بام يصدر عنهم، وأقول هلم: إن للناس عقوال هبا يزنون األمور وإن 

ال عالقة هلا بالكتاب والسنة، وال متت بصلة إىل أنكرمتوها! أقول: لقد رأينا أن ما يزعمه من آراء 

ا يف العديد من املواضع وال يرقب ألحد إال وال ذمة فرتاه  أهل السنة، بل إنه خيالف ابن تيمية أيض 

يبالغ يف نسبة اآلراء إىل من مل يقل هبا، ويوهم الناس أن ذلك نتيجة للبحوث العلمية التي قام هبا! أما 

وجلوا يف الغيب الذي ال يطال، فمن فعل ذلك فإن املحققني من أهل السنة نقدوه أن علامء الكالم قد 

من قبل أن يولد كانط، ومن قبل أن يربز أحد من املفتونني بالغرب. ونقد املتكلمني لبعضهم البعض 

شائع ذائع بني أهل العلم، وما ذلك إال نتيجة لقوهتم الفكرية، وإال ألهنم ال يقصدون من وراء 

 م إال الوصول إىل احلق وإن خالف ما عليه اجلمهور. واألمثلة عىل ما نقول عديدة. بحوثه

وقد كتبنا رسالة خاصة فيام يتعلق بمسألة املتشابه واملؤول، تلك املسألة التي وقع فيها ( 72ا

املرزوقي بتهافتات عديدة مفضوحة، وظن  لسكوتنا عنها أهنا يف غاية اإلتقان، ولذلك صار يكثر من 

إلرجاع إليها، وكذلك فعل تالمذته املساكني الذين ال يدرون ما يفعل هبم، ومل يعلموا أن سكوتنا ا

 ≤ التعليقتابع 
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فتقبل القراءة الرشطية رغم صيغتها التقريرية يف ظاهر النص بمقتىض  املالحظة األوىلفأما 

شارتني عالقة وطيدة بالدور الذي ننسبه إليه يف القفزة النوعية التي صلتها بثانيتهام كام سنرى. ولإل

فهو أوال يشري إىل أن حدثت يف نظريات التفسري والتأويل عند املسلمني بفضله وبفضل ابن تيمية. 

 علم الكالم أصبح اآلن عديم الفائدة للجامعة بعد أن استقرت العقيدة
73
وعّل اجلملة فينبغي أن ا: 

العلم الذي هو علم الكالم غري رضوري هلذا العهد عّل طالب العلم إذ امللحدة  يعلم أن هذا

واملبتدعة قد انقرضوا واألئمة من أهل السنة كفونا شأهنم فيام كتبوا ودونوا واألدلة العقلية إنام 

 احتاجوا إليها حني دافعوا ونرصوا. أما اآلن فلم يبق منها إال كالم تنزه
74
 الباري عن الكثري من 

ما : إهياماته وإطالقاته. ولقد سأل اجلنيد رمحه اهلل عن قوم مر هبم من املتكلمني يفيضون فيه فقال

نفي العيب حيث : هؤالء ؟ فقيل قوم ينزهون اهلل باألدلة عن صفات احلدوث وسامت النقص فقال

 .انتهى (يستحيل العيب عيب

جمرد دفاع عن العقيدة وكانت وقراءة هذه اإلشارة رشطيا يعني أنه إذا كان علم الكالم 

العقيدة قد استقرت فال فائدة منه بعد ذلك عدى مترين املتعلم عىل اجلدال. وهذا يعني أن ابن 

_________________________ 

عنهم يف ذلك كله، إنام هو إمهال هلم لرياجعوا أنفسهم، ولكي ال يتمكنوا بعد أن نكشف حقيقة 

نهم التهرب هنم مل يكونوا يقصدون ما قرروه، ليمكأن يزعموا أهتافتاهتم التي وقعوا فيها هناك من 

 من أغاليطهم يف وقت احلاجة، كعادهتم. 

سرتى أن ما ينسبه املرزوقي البن خلدون من أن علم الكالم أصبح عديم الفائدة ( 73ا

خمالف ملا ذكره ابن خلدون نفسه بنصه، وبال حاجة إلعادة تفسري وال حتاذق كام يفعله املرزوقي  هنا. 

مانة إىل أن حيذف العبارة التي يتكلم فيها ابن خلدون عىل بل سرتى أن املرزوقي قد بلغت به عدم األ

 علم الكالم، وأن له فائدة برصيح عبارته! وهذا يقتيض العجب كام ال خيفى!

 جاءت هذه الكلمة يف مقالة املرزوقي هكذا: تنزيه. وهي غلط. ( 74ا
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خلدون مل يكن راضيا عن انحطاط الفكر الديني النظري إىل منزلة علم الكالم املقصور عىل الدور 

ىل هذه اجلملة ألنه يبدو من التحكم أن الدفاعي. لكن هذه القراءة تبدو حتكمية لو اقترصنا فيها ع

 ت قلب اخلربية إىل رشطية
75
 انتهى(.

طبعا لن نلتفت كثريا إىل مقدار التزويق الذي يامرسه املرزوقي عىل القارئ يف كتابته، 

 !!! التزويق الذي هو من قبيل التالعب، وذلك من قبيل وصفه لتالعبه هذا بأنه حتليل علمي دقيق 

، جيب أن ووصفه بذلك يف احل د  الصحيح  قيقة ال يليق، فإن  الدراسة العلمية الدقيقة والتحليل املعتم 

 يتناول النص املحل ل من مجيع زواياه ال أن يقترص عىل إلباسه ثوبا ليس له! كام فعل املرزوقي!

وسوف نحاول اإلجياز قدر ما نستطيع يف بيان جهات النقص التي وقع فيها هذا التعليق 

العلمي الدقيق!! كام وصفه املرزوقي! وهذا ليس بمستغرب منه، فإن القرد يف عني أمه التحلييل 

 غزال كام يقال! فال غرابة!

مل يورد املرزوقي ما قرره ابن خلدون قبيل هذه العبارة مطلقا، وهي نصٌّ يف أن  علم : ال  أو

لسابق للمقارنة. ونرتك تقرير فنرجو الرجوع إىل حتليلنا ا ،الكالم مفيد، وقد أوردنا نحن ذلك كامال

 النتيجة للقارئ! 

د عدم إيراد الكالم السابق البن  ولكن جمرد أن يعلم القارئ املنصف أن املرزوقي تعم 

خلدون مع ما له من عالقة وثيقة بام نحن فيه، فإن  ذلك يبعث عىل استهجان فعلته تلك، ويدل  

وضوعيته. وأما القارئ الذي أرشب يف قلبه حب بصورة واضحة عىل غائيته يف الكتابة، ال عىل م

                                                           

 بط، عىل هذا الرا( العجز عن اإلدراك إدراكاانظر ذلك يف مقالته املسامة ( 75ا

 http: //alfalsafa.com/al%20ajzou.html#_ftnref14 
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اهلوى والعدول عن النهج السوي، فال غرو لن يلتفت إىل ما قلناه،وال هيمه ما ذكرناه، ولكن ذلك 

 لن يغري من احلقيقة شيئا!

م املرزوقي بتحليل نص  ابن خلدون مطلقا، بل اكتفى باحلكم عليه حكام عاما : ثانيا ق  مل ي 

من أين أتى به، وال دليل عليه مطلقا من كالم ابن خلدون، وحاصل هذا احلكم جممال، ال ندري 

يشري إىل أن علم ا: الذي يأيت نتيجة دراسة علمية وحتليل دقيق كام زعم املرزوقي أن ابن خلدون

فلينظر القارئ املحرتم، انتهى، (الكالم أصبح اآلن عديم الفائدة للجامعة بعد أن استقرت العقيدة.

ابن خلدون ذلك، وهل قراره بنفي رضورة علم الكالم مطلق أو مقيد؟ ! وعىل كل هل قرر 

 موافق ملا يقرره املرزوقي  هنا؟ ااألحوال، فهل كالم ابن خلدون كام وضحناه سابق  

ام ال يقبل الشك أن النتيجة التي ينسبها املرزوقي إىل ابن خلدون فيام مىض بولقد أظهرنا 

 ..حمض افرتاء وتلبيس

تأمل كيف مل يورد املرزوقي تعقيب ابن خلدون عىل عبارة اإلمام اجلنيد مطلقا، وكأهنا : ثاثال

 إليها ليست موجودة أصال!!؟؟ وللقارئ أن يستنبط بنفسه السبب يف عدم ذكره هلا، وال إشارته

 ؟ال  أص

: فقد قال: وها هو تعقيب ابن خلدون الذي يرصح فيه بنقيض معنى كالم املرزوقي السابق

لكن فائدته يف آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتربة، إذ ال حيسن بحامل السنة اجلهل باحلجج ا

 انتهى. (النظرية عّل عقائدها. واهلل ويل املؤمنني.

ح بأنه ال حيسن بطالب  ففيها إثبات الفائدة ألفراد الناس، ولطالب العلم، وتأمل كيف رص 

ى ما يقوم عىل العلم وحامل السنة أن يكون جاهال باحلج ج النظرية عىل عقائدها، تأمل كيف سم 

العقائد بأنه حجج نظرية؟ وذلك خالف رصيح ملا ينسبه إليه املرزوقي بأنه ينفي األدلة العقلية عىل 

 العقائد!
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ولنا أن نتعجب وللقارئ أن يتعجب معنا يف مقدار االستهانة واالستخفاف الذي وصل 

إن الذي يامرس هذا النوع من التالعب  :العلم، ولذلك فقد قلناإليه املرزوقي بالقراء، وبأصول 

املقصود يف البحوث التي يقدمها للناس، مطالبا إياهم بأن يتبعوه، ويبني عليها أحكاما عامة عىل 

، وبأهنم باطنية، وبأهنم هيدمون أصول الرشيعة، وبأهنم ااملخالفني بأهنم عصابات مافي

والتي هلا ما يشاهبها عىل ألسنة العلامنيني واحلداثيني وما بعد  ،اهز عندهوبأهنم......إىل آخر التهم اجل

 أو ما فوق أو ما حتت احلداثيني!

 واهلل ويل  املؤمنني!

وقراءة هذه اإلشارة رشطيا يعني أنه إذا كان علم الكالم جمرد دفاع ا: قال املرزوقي  : ارابع  

ة منه بعد ذلك عدى مترين املتعلم عىل عن العقيدة وكانت العقيدة قد استقرت فال فائد

 انتهى. (اجلدال.

 اوهذا الكالم يشكل فعال الدليل الصارخ عىل القصد للتشويه والتحريف وتعمده تعمد  

 !!امبارش  

فتأمل كيف زعم املرزوقي أن قراءة هذه اإلشارة رشطيا يستلزم عدم الفائدة من علم 

 الكالم!! 

ذا الذي تشري إليه!؟ يا رجل ال نريد أن نقول لك اتق  اهلل أي قراءة هذه، وأي  فهم للرشط ه

 فقط؟ بل استح! واحلياء شعبة من شعب اإليامن!

 أتقبل عىل نفسك أن يفهم أحد من القراء كالمك عىل هذا النحو البارد!؟

ابن خلدون يا أهيا الباحث الفذ والفيلسوف الذي ليس كمثله متفلسف ال قبله وال بعده! 

يعني لكل فرد فرد من الناس، ولكنه ذو فائدة معتربة ألفراد  اعلم الكالم ليس رضوري   يقول لك إن
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الناس، ولطالب العلم بنصه، ال برشط وال بمفهوم كالمه، إنه مل يرتك لقائل قيال كي يستنبط ما يريد 

 بل ذكر من القرائن الرصحية ما يكفي باإلضافة إىل املضمنة يف نصه للداللة عىل ما يريد؟ 

وأنت تتجاوز كل ذلك بمنتهى السهولة واالستخفاف لتقول بكل أعصاب باردة وبطريقة 

 إن ما يفهم من كالم ابن خلدون هو نفي فائدة علم الكالم! : سمجة

 ال تعليق بعد ما بيناه...!!

إن احلاجة إىل علم الكالم عند استقرار : تقل كا قال ابن خلدون برصاحة تامة مْ ـل   م  ـل  

فإهنم  العلم نام توجد لدى بعض أفراد الناس ال جلميعهم وال ألغلبهم، وأما طالبالعقيدة إ

حيتاجون إىل علم الكالم دائام ألنه ال حيسن بطالب العلم وحامل السنة أن جيهل األدلة النظرية عّل 

 العقائد؟

ال للسبب الذي تفوهت  به من سمج الكالم وخبيثه مما يكشف عن خبيئة نفسك وعطالة 

 فك! من أنه ال ينفع طالب العلم إال من جهة مترينهم عىل اجلدل..!! أهدا

 يا اهلل ما أسخف هذا الفهم والتحليل العلمي الدقيق! وما أشد سامجته! 

يا رجل! ابن خلدون يعلل قوله بحاجة طالب العلم إىل علم الكالم بأنه ال حيسن بطالب 

ال فائدة هلذا العلم إال التمرين  :عقائد، وأنت تقولالعلم وحامل السنة اجلهل باألدلة النظرية عىل ال

 عىل اجلدل! ما هذا الكذب واالفرتاء الذي متارسه يا إنسان!

 ثم بعد ذلك تزعم أن ما تقول به من انعدام فائدة علم الكالم هو رأي ابن خلدون نفسه؟ 

 ..!!عظم من ذلك.أيا هذا لقد جتاوز صنيعك حد  الكذب إىل حد البهتان بل أشد و

أال ترى أنك لو قلت بذلك التعليل البارد يف حال أنك تقول ببطالن أدلة علم الكالم، 

وأهنا مأخوذة من تأثرات علامء العقائد بالكنيسة الرشقية، وألهنم هبذا العلم الذي يزعمون يقولون 
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 ختاف باالستغناء عن الرسول والرسالة...الخ اهلراء والتفاهات التي تصدر كل يوم من فيك، أال

إىل أذهان طالب العلم مرة أخرى، وبذلك إذا جوزت  ذلك  للتسلل ماملجال أمامهأنك هبذا تفتح 

فإنك تكون مساعدا أساسيا للناس عىل االستغناء عن الرسل...ويمكننا أن نلزمك بالعديد من 

امها لذلك وال اإللزامات التي تلزمك بالفعل، هذا إذا كنت فامها ملعنى الالزم واإللزام، وال أراك ف

عارفا بجدواه، وال مقتنعا بحقيقة التالزم يف العلوم والنتائج، فأنت كسفسطائي ينبغي أن تنكر 

وتنفي التالزم العادي والعقيل وكل أنواع التالزم، إال نوعا  ،التالزم مطلقا بني املقدمات والنتائج

 خفاف بعقول الناس!تواحدا هو التالزم بمقتىض الكذب والدجل والزيادة يف اخلبث واالس

ومن الظاهر  ،كلمة عدا ال تكتب كام كتبتها يا أهيا الفيلسوف املتحاذق اعدى(: مالحظة

أهنا خطأ طباعي، ونحن ال نريد أن نتفاصح عليك بذلك كام تفاصحت ونثرت ريشك عندما رأيت 

لنا مدى بعض األخطاء الطباعية يف بعض أجوبتنا، وملا رأيت تكرارا لعبارة معينة، فأظهرت 

إحتافاتك العقلية والنقلية يف حتليل األسباب واملقاصد، التي ال تظهر يف احلقيقة إال حقيقة نفسيتك 

وما ختبئه من مقاصد ونوايا! فإننا نرتفع بأنفسنا عن هذا املستوى املبالغ يف انحطاطه. وفضال عن 

نا عىل مقال نكوصك إىل  عقلية العبثيني، الذي ذلك، فلو تأملت يف ردنا األول عليك أعني رد 

سميناه اردود عىل أباطيل(، لرأيت أننا صححنا لك العديد من األخطاء الواردة يف مقالتك، ومل 

كام فعلت  أنت! بل مل نعتمد  ال   عليك بذلك أصرة نتيجة جهلك، ومل نتعاملنعترب ذلك أخطاء صاد

 ومل نكن نتوقع منك التهاوي يف نحو هذه املزالق.  ،عىل ذلك

 نشري إىل ذلك املعنى هنا إال أمال يف أن ترتفع عن هذه السخافات التي هتوي بك إىل وال

احلضيض. فمهام كنا نخالفك، فإنا ال نكون سعداء يف أن يكون مستوى التعليقات سخيفا إىل هذا 

 احلد  الذي صدر منك يف العديد من املواضع!
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مل يكن راضيا عن انحطاط الفكر الديني وهذا يعني أن ابن خلدون ا: قال املرزوقي  : اخامس  

 انتهى(النظري إىل منزلة علم الكالم املقصور عىل الدور الدفاعي.

 إىل أي  يشء يشري بقوله اوهذا(؟ 

لن تعرف، فهو مل يذكر شيئا من كالم ابن خلدون يمكن أن يفهم املعنى السابق الذي نسبه 

 زورا إليه!

، ألصقه إلصاقا بابن خلدون!بل أشار إىل معنى قابع يف نفس املرز  وقي 

 ماذا تريد من ابن خلدون يا رجل أكثر مما تنسبه زورا إليه؟ 

أنت تنسب إليه أنه يقول إن فائدة علم الكالم دفاعية فقط؟ وال عالقة هلا بإقامة األدلة 

 العقلية؟ 

حجج  ومع أننا بينا بطالن مزاعمك هذه...فابن خلدون يرى لعلم الكالم فائدة يف إبطال

 اخلصم، ويف إثبات العقائد نظريا، كام رأينا من رصيح كالمه.

إال أنك مع ذلك ترجع وتعرتض عىل ما نسبته أنت إليه، فتقول إنه غري راض  عن أن يكون 

 علم الكالم جمرد دفاع عن العقائد؟وغري راض  عن أن يقترص دور الكالم عىل الدفاع؟ 

 إذن ماذا تريد من ابن خلدون ؟

ربت يف كالمك هذا اقتصار الفكر الديني عىل الدور الدفاعي انحطاطا يف الفكر، أنت اعت

؟ هل تريد منه أيضا إثبات العقائد؟ لكنك تقول  فامذا تريد من علم الكالم سوى الدور الدفاعي 

 بلسانك أن دعوى إثبات العقائد بالعقل يستلزم االستغناء عن الرسل؟ كام تتوهم!

يزعم أنه ال دور للمتكلم إال نفي  نفي وجود اهلل؟ وهذا يتعارض  ونحن نعلم أن املرزوقي

 مع ما زعمه هنا كام ال خيفى!
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وأما ما قاله يف هناية عبارته التي نقلناها أعاله من أنه من التحكم أن يقرأ هذه العبارة قراءة 

ال يا عبقري  : له . ونكتفي بالقولم  رب إذا قلب إىل رشط، فإنه حتك  رشطية، وعلل ذلك بقوله بأن اخل

زمانك، فليس جمرد النظر إىل اجلملة اخلربية عىل أهنا رشطية، يستلزم التحكم، ألن الوصف وسائر 

القيود يف حكم الرشط، مع أن الوصف ليس رشطا. وال نريد أن نجعل ذلك مما نتامرى فيه. بل 

 نكتفي هبذه اإلشارة العابرة، فام مر  أهم وأجدى. 
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 خامتة

نا مما بيناه يف هذه املقالة، أن املرزوقي وقع يف جريرة أعامله وأهدافه املكشوفة، وتبني يتبني ل

لنا أن ما نسبه البن خلدون من نفي فائدة علم الكالم، إنام هو هبتان عليه، بل مبالغة يف االفرتاء 

عض والكذب، وقد رأينا من صنوف تالعبه ما يشيب منه الولدان، وكذلك تبني لنا كيف حذف ب

كالم ابن خلدون الذي يعلن به عن رأيه يف علم الكالم وأنه مفيد لطالب العلم، وما ذلك إال رغبة 

منه يف كشف إخفاء احلقيقة عن أعني القراء، وهذه القراءة التي يتلبس هبا املرزوقي غالبة عليه يف 

حدى خصائصه إكتبه ومقاالته، حتى غدت عادة له ال يستطيع التجاوز عنها، ألنه يفقد بذلك 

 ومميزاته عن غريه من الكتاب.

أما ما يتعلق بابن خلدون، فقد ظهر لنا بام ال يقبل الشك أصال أنه يعرتف بفائدة علم 

الكالم لطالب العلم وأن فائدته رشعية، وأنه ال خيالف مجهور األشاعرة يف يشء من ذلك، وال يعترب 

ض أن ابن خلدون كان يعتقد خالف ما يعلن عنه ما يقوم به أعامال ثورية، وال يمكن ملنصف أن يفرت

خوفا من بعض الناس أو املخالفني، فإن من يعيش حياته ويشارك يف السياسة كام شارك، ويكتب ما 

 كتبه، ال يتصور أن يكون منافقا للناس حتى جيوز عليه هذا الوهم. 

هلدى لنا ولك، وأن وندعو اهلل تعاىل، أن يكتب ما نقوم به يف ميزان حسناتنا وأن يكتب ا

 خيتم أعاملنا مجيعا باخلري واملغفرة، وأن يرشدنا مجيعا إىل ما فيه اخلري والصواب واملنفعة للمسلمني. 

 كتبه

 سعيد فودة

 م2008-هـ1429
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 جحود آداب الضيافة

 بئس املضيف من مل يرع  حقَّ الضيافة
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 : فتأخر عنهم الطعام فقال لصاحب الدعوةدعي أبو عبد اهلل ابن حجاج إىل دعوة مع مجاعة 

 ايف داره آتي ـــــــــ ايـــــــــا ذاهب ـــــــــ

  

 مــــن غــــري مــــا معنــــى وال فائــــده

  

ــــن أضــــيافك مــــن جــــوعهم ــــد ج   ق

  

 فــــــاقرأ علــــــيهم ســــــورة املائــــــده

  

سِقط  الفرض عن نفسه ال يستحق  من الناس  إكرام الضيف فرض  عّل ذي املروءة، وم 

 . ااعتداد  

 عه، وعدم التلبيس عليه.الصدق م: ومن إكرام الضيف
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عّل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني، وعّل آله 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

 

 متهيد

ب من هل السائل جمرد ضيف عىل املجيب، بحيث يقوم املضيف بدوره وال يرتتب عليه عت

 أحد إذا رشع يبالغ يف شكر السائل عىل سؤاله والرتحيب بإقدامه عىل السؤال ملعرفة فكر املسؤول؟ 

وهل للسائل حق الضيافة فقط هبذا القدر أم إن العالقة بني السائل واملجيب ذات حقيقة 

 أخرى غري جمرد الضيافة؟ 

مل جيبه عن أسئلته؟ وهل هل عىل املضيف ااملجيب( أن يبالغ فقط بالرتحيب بالضيف وإن 

 سئلة السائل االضيف(؟ أيليق باملجيب أن ال جييب عن 

ب أأليس عدم إجابته عن  سئلة السائل بوضوح كاف إهانة بالغة للضيف؟ وخاصة لو رح 

 به ترحيبا عظيام عند تلقي أسئلته، وبالغ يف الرتحيب به؟ 

أمجعون، ولكن مع ما بيناه، فال ولو قال له منذ البداية ال يلزمني إجابتك! لعذره الناس 

( أن يكتفي بمجرد الثرثرة الطويلة الذيول، ايليق باملضيف ااملجيب، أو الذي ينبغي أن يكون جميب  

وتنميق الكالم، وإعادته بصيغ متعددة كأنه يريد أن يظهر للسائل مهارته يف اإلنشاء وقدرته عىل 

 ا قد صارت سمة واضحة يف أيب يعرب وزمرته!تقاليب الكالم بال فائدة واضحة، وهذه الصفة نراه
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ما معنى الوعد باإلجابة والتحقيق يف اإلجابة والبيان والتوضيح، ثم بعد إيراد أكثر من 

مخسني صفحة من الثرثرة والكالم املعاد املكرر، ينظر القارئ يف املحصول من هذه الصفحات 

ول عنه! وإعادة ودوران عن املطلوب املسؤ وجمرد كالم خال العديدة، فإذا هي هواء، أو جمرد هراء،

يف الكالم، وتنويع يف األساليب وكأن املجيب يتوهم أنه يشارك يف مسابقة لتنميق األساليب الكتابية 

 إلبراز القدرة عىل إعادة املعنى الواحد يف ثالثني طريقة!

ين من حماولة مر هذا املجيب املضيف، وهلفي عىل السائل الذي أجزم أنه لقي األمر  غريب أ

تتبع إجابة أيب يعرب املرزوقي، وأنا متأكد من أنه أعاد قراءة ما كتبه املرزوقي عدة مرات، ربام دون 

 !غليلهأن يظفر بإجابة تشفي 

وكان عىل املرزوقي أن يبني للسائل أي فلسفة يريد أن تبعها، أو يتبعها بالفعل يف إجابة 

ال يطلق ذكر الفلسفة هكذا كام أطلقها وكأنه ال توجد إال أسئلة األستاذ غسان طوقان، وكان عليه أ

فلسفة واحدة يف الدنيا، كام لو كانت الفلسفة عنوانا مشخصا ملذهب واضح حمدد اجلوانب 

واملقاصد؟ واملرزوقي يعلم قبل غريه أن هناك فلسفات عديدة كل واحدة منها تتبع طريقة معينة، 

من حق الضيف عليه أن يذكر له أي نوع من هذه الفلسفة وختتار أجوبة معينة دون سواها؟ فكان 

يتبع؟ لكي ال يتوهم الضيف أن هناك فلسفة واحدة، أو يقع يف ذهنه هذا الوهم، فيكون املرزوقي 

 عامال عىل إيقاع الوهم يف ذهن ضيفه، وال حيسن باملضيف أن يغدر بضيفه!

ن يلتزم بأي مقولة تصدر عنه وال ولعل مما يوضح ما نقصده أن نبني أن املرزوقي ال يريد أ

عن غريه يف هذا املقام، فلعل هذا هو الذي يعنيه باحلوار الفلسفي؟ وال أدري أي  فلسفة يرتضيها 

 طبعا- للجميع ظهر قد -الكالمية األدلة أبطل بعدما–املرزوقي بعدما بني أن األدلة الفلسفية أيضا 

 ساقها وإن والتقاليد واألعراف العادات عن منقولة أيضا مقدماهتا أن -املرزوقي ظن   حسب

 فكان! النقل عىل املتكلم فيها يعتمد الذي الكالم مقدمات من قريبة فهي بدهيية؟ أهنا عىل املتفلسفة
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؟ ولكن اقول املرزوقي للسائل إنه ال يرتيض ال الطريقة الفلسفية وال الطريقة الكالمية مع  ي أن ينبغي

 ار واضحا يف كتابات املرزوقي صار له عالمة واضحة!هذا التفلت والتناقض الذي ص

واملخرج من هذا املضيق، أن يزعم أن الفلسفة ما هي إال الثرثرة الفارغة عن املعنى، أو أهنا 

هي السفسطة املحضة، فلو قال إن هذا اللون من الفلسفة هو اللون الذي يرتضيه لنفسه، ويريد أن 

 ر.ينرشه بني الورى، لعذرناه بعض العذ

وكان ينبغي عىل املضيف أال يعمد إىل تعقيد كالمه للضيف، فواجب املضيف إكرامه ال 

 ع الرأس؟اتعقيد احلياة عليه، وال إدخاله يف متاهات وثرثرات فارغة ال فائدة وراءها إال صد

ال أعتقد أن األستاذ السائل قد خرج بعدما قرأ أجوبة املرزوقي إال بزيادة حرية من املعاين 

أدخله فيها املرزوقي، والتعقيد أسلوب ال يمكن للمرزوقي أن يبتعد عنه، ال ألن املعاين التي  التي

يطرحها يف غاية العمق بحيث ال يمكن التعبري عنها إال يف جوٍّ من التعقيد، كام ربام يتوهم البعض! 

اس برصاحة، بل ألنه ال يمكن أن يعلن عن مقاصده بوضوح، ألن جمرد اإلعالن عنها وإظهارها للن

يكفي البتعاد العقالء عنها واالستنكاف عن االقرتاب من فكره، فلذلك ال يملك املرزوقي إال أن 

؟ اعميقة جد   يلجأ إىل التعقيد طريقة  ليحاول إهيام القراء بأن وراء هذا التالعب بالكالم معاين

رج به، ولعله لو حاول أن وسوف ينكشف للمتمعن يف الكالم واملعاين، أن ما ابتدأ به هو عينه ما خ

يقتدي بالسائل وأسلوبه، الستفاد منه صدقه البني، ورصاحته يف السؤال، ووضوحه يف اإلعالن عن 

نفسه؟ ولكن هذه الصفات التي ترفع من شأن السائل، ختفض بنفس الدرجة من شأن املرزوقي إذا 

 مل يتصف هبا، وهيهات!
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 كيف يتعامل الناس مع القرآن الكريم

غ هذا السؤال؟ هل هناك طريقة معينة يتعامل هبا الناس مع القرآن الكريم،  ما هو مسو 

 والسنة املطهرة؟ وما معنى هذه الطريقة؟

 : ال ريب يف أن  كل  نصٍّ من النصوص يشتمل عىل أمرين اثنني

املعاين اخلاصة التي ينقلها إىل القارئ ويطلب منه أن يستفيدها منه ويصدقها، وهي : األول

 فائدة اخلطاب. 

 األسلوب الذي يوصل به النص  هذه املعاين. : والثاين

نتيجة لبحوثهم  ت، فجاءاوقد بحث علامء اإلسالم من أهل السنة واجلامعة يف اجلهتني مع  

وا بعضها علوم مقاصد، وبعضها علوم آالت أو علوم   آلية. فكانت علوم املقاصد هي  اعلوم سم 

يح املعاين املفهومة من الكتاب والسنة، كالفقه، وكانت علوم اآلالت هي العلوم التي يتم فيها توض

العلوم التي يبحث فيها عن الطرق اآللية التي بواسطتها يمكن للقارئ أن يكتشف املعنى الذي يدل  

ل، مثل أصول الفقه، وعلوم اللغة كاملعاين والنحو.   عليه النص  املنز 

ا للناس، وهدى وإخراجا هلم من الظلامت إىل النور، عرفنا وملا أنزلت الكتب الساموية بيان

ل هو العمل به، وليس جمرد قراءته، ومفهوم العمل  عىل سبيل الرضورة أن املقصود بالنص املنز 

 : يشتمل عىل أمرين

 االعتقاد به بعد متييزه وفهمه، واخلضوع لداللته خضوعا نفسيا ووجدانيا. : األمر األول

 : طبيقه عمليا وذلك بطريقتنيت: األمر الثاين
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تتعلق باملعاين التي ال يقصد منها الفعل باجلوارح بصورة مبارشة، بل يقصد  الطريقة األوىل

هبا تكميل النفوس اإلنسانية بام يشتمل عليه من فهم وعلوم ومعارف عن حقيقة اإلنسان ومكانته يف 

الصفات الواجبة هلل تعاىل ومكانة اإلله يف هذا الوجود، والوظيفة التي طلبت منه، وتكميله بتعريفه ب

حياة اإلنسان. وهذه اجلهة التي تشتمل عىل التصورات الكلية لألديان، بام فيها من مفاهيم وأحكام 

تتعلق باإلله والنبي واإلنسان واليوم اآلخر. وطريقة التعامل مع هذا اجلانب هوالدعوة إليه ونرشه 

ألن الدعوة إليه  ؛النص القرآين واحلديث النبوي الصحيح بعد التمكن منه، وتصحيح نسبته إىل

 تشتمل عىل ادعاء أنه منتسب نسبة صحيحة إىل الرشيعة. 

األعامل الظاهرة التي عادة ما يشار إليها باألحكام الفقهية، وطريقة : والطريقة الثانية

ت إمكان فهمها التعامل مع هذه االحكام يكون بعد تصحيح نسبتها إىل الرشيعة عن طريق إثبا

واستمدادها من النصوص الرشعية عن طريق اآلالت التي تستخرج هبا املعاين، وهي العلوم اآللية 

تم الدعوة إليها بالتي هي أحسن، ونقصد بالدعوة إليها أي أن نبينها تاملعتربة عند املسلمني، بأْن 

طلبت منهم العمل هبا للناس ونوضح هلم أهنا صحيحة النسبة إىل الرشيعة، وأن الرشيعة قد 

 وااللتزام ببناء حياهتم عليها. 

والضابط يف ذلك كله أن نضع األمور مواضعها، فال نطلق حكم القطع إال عىل ما نقطع به، 

أي إذا قامت األدلة القطعية املعتربة عليه، وأن ال نطلق عليه حكم الظن  إال إذا قامت عليه األدلة 

 الظنية املعتربة كذلك. 

لضابط صحيح متاما يف كال املجالني، أعني جمال العقيدة وجمال األحكام العملية وهذا ا

االفقه(. ففي كل من املجالني توجد أحكام وتصورات صحيحة النسبة بصورة قطعية إىل الرشيعة، 

، ولكن الظنية مقطوع هبا عليها،  وتوجد أحكام فيها جانب من عدم القطعية فتنزل إىل مستوى الظن 

د أحكام يقال فيها إهنا قطعية ولكنها ليست بدهيية النسبة إىل الرشيعة، فهذه األحكام وقد توج
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، وفيها معرتك العقول، فمن قام الدليل عنده عىل أمر منها، فعليه أن ال  تتجاذهبا ناحيتا القطع والظن 

ىل الرشيعة بأن يعلن عن رأيه إال بالدليل القائم عليه، وعليه أن يظهر صحة نسبة التصور أو احلكم إ

يبالغ يف إظهار قيام الدليل اآليل عىل ما يدعي، فإذا كانت األدلة معتربة عند أهل الرشيعة، فإننا 

نحكم عندئذ بأن هذا الذي تعلق هبا معذور عند اهلل تعاىل ألنه فعل ما بوسعه وكان مستحقا هلذا 

ي آليات! أما غري املستحق االجتهاد، فاالجتهاد ال يصح من أي إنسان، وال يقبل باستعامل أ

 لالجتهاد واالستقالل بنفسه لنسبة معنى إىل الرشيعة، فإنه غري معذور وإن ادعى االجتهاد. 

واملعذرية التي ذكرناها هنا ال تتناىف مع قول العلامء بأن املصيب يف العقليات واحد فقط، 

وا أهال لذلك. فمع املعذرة اأي مع حكمهم بعذر بعض املخطئني إذا بلغوا الغاية يف بذل اجلهد وكان

عدم احلكم بالكفر( فال مانع من احلكم باخلطأ عليه، ألن نفس األمر ال يقبل إال أحد الطرفني، 

وجانبا من احلكمني. فإما أن يكون اإلله فاعال خمتارا أو يكون فاعال ال باالختيار اموجبا(، وال 

ا كل غ  خمتار دفعة واحدة، وإما أن يكون النبي مبل   يمكن أن يصح  عىل اإلله أنه فاعل خمتار وفاعل غري

، وإما أن يكون البعث لألرواح اما أمر به، وإما أن ال يكون كذلك، ويستحيل تصحيح النسبتني مع  

، يف وقت اواألجساد أو لألرواح فقط، ويستحيل أن يكون لألرواح فقط ولألرواح واألجساد مع  

معصوما وإما أن ال يكون معصوما،  ال  ما أن يكون اإلمام مثواحد، ألن أحدمها ينايف اآلخر، وإ

ولكنه ال يصح أن يكون معصوما وغري معصوم يف الوقت نفسه، وهكذا فإذا كان األمر كالما عن 

األمر يف نفسه، فال جمال مع التعدد واالختالف إال للحكم بأن واحدا أصاب واآلخر أخطأ، أما يف 

ة فيتصور تعدد املصيب عىل ما قرره العلامء، وال يرتتب التربي جمال اإلنسان واألحكام العملي

 االكفر( بناء عليها.

؟  فإذا نظر أحد الناس يف الكتاب والسنة، وفهم منها أمرا يف جمال العقيدة، وبدا له أنه احلق 

 فام هو موقفه من هذا الذي فهمه؟ 
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 بحسب األدلة؟ هل له أن يبينه للناس ويبني هلم كيف ظهر له أنه احلق عنده 

 أم حيرم عليه ذلك ويعترب بدعة منكرة أن يفعل ذلك؟ 

وهل هناك فرق بني العقيدة واألحكام العملية يف ذلك؟ أم نقول إذا جاز ذلك يف العقيدة 

 جاز يف الفقه، وبالعكس؟ فال فرق بينهام، وإذا امتنع امتنع!

يفهمها من الكتاب والسنة هل جيوز للواحد أن يعرب  عن املعاين التي  :ومن جهة أخرى

بلغته هو ويرتمجها للناس أمجعني، ويعيد ترتيبها؟ أو اجلائز فقط هو الرتمجة احلرفية بحيث حيرم عليه 

 أن يصوغ املعاين بصياغة أخرى غري ما جاء يف القرآن؟ 

له  إذا ظهر أن يفهم من القرآن لواحدلعىل أنه جيوز  اتفقمة إن موقف الفقهاء من هذه األ

عليه أن يبدي ما ظهر له إىل اخللق، وعليه أن يدلل عىل ذلك وق منه بحسب األدلة املعتربة، احل

ا؟ وال يمنع الواحد من أن يعيد صياغة ما فهمه من الكتاب والسنة بحسب ما فهمه باألدلة أيض  

 ال سيام وأنه بلغته وتعبرياته اخلاصة، وال يكون بذلك قد تأىل عىل اهلل تعاىل ابطرق الفهم املعتربة رشع  

إال يف حالة القطع، بل له أن يرجح ذلك ترجيحا وما عداه الباطل، ال جيزم أن ما يقرره هو احلق 

 بدليله، ظنا يف الظني وقطعا يف القطعي.

فمجال الفقه وهو جمال األعامل ال فرق بينه وبني العقيدة يف ذلك، غاية األمر أن جمال 

لك كان اخلاصة والعامة يتحرجون من اخلوض فيه، ألن العقيدة أخطر شأنا وأعوص حاال، ولذ

 املخطئ فيه إما مبتدع أو كافر، بخالف الفقه، فاملخطئ فيه معذور. 
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هذا هو خالصة ما قرره علامء اإلسالم، نتيجة أبحاثهم وأنظارهم يف نصوص الكتاب 

 والسنة، مهام اختلفت عقائدهم ومذاهبهم يف ذلك فقد اتفقوا عىل ما قلناه
76
 ،مل خيالف أحد فيه، 

 اضطر عمليا للموافقة عليه.  اومن خالف فيه نظري  

فالعاقل ال يملك من أمره إال أن يوافق عىل ما قررناه. وقد يكون العاقل الذي يضطر إىل 

ذلك هو الذي عنده اهلم  العظيم لدينه، ويكون بحيث يبذل النفيس مما لديه من عمر يف رفعة شأن 

                                                           

ا، ولكنها مغالطية متاما إذا مل يتم ( 76ا وقد خالف ذلك كله املرزوقي بحجة ساذجة جد 

فالصوغ والتدليل عندما يزعمهام أصحاهبام مطلقني اااللتفات إىل ما فيها من معايب، فقد قال: 

حة احلرية والتعددية املسموح هبا يف حالة املرونة فيعود يؤديان إىل التفتت العقدي بسبب زوال فس

نه بكامل الدقة ما يف امللل املصوغة واملدلل يالناس إىل عدم الصوغ وعدم التدليل املطلقني رد فعل يب

 انتهى. ( عليها يف العقائد الرسمية من نحل ال تكاد تتناهى عدة..

ا  عن العقيدة والفقه وعدم التدليل عليهام، وهذا الكالم يعني أن األصل عدم التعبري مطلق 

وهو ما يريده بمنع الصوغ والتدليل. وكأنه حياول أن يدلل عىل ذلك بأن الفائدة من كالمه أن 

الصوغ والتدليل إذا كانا مطلقني، فإن هذا يعود بالتحجري عىل الناس بحيث يرجع األمر إىل التفلت 

ه أحرص  من علامء األمة من الصحابة ومن تبعهم، بل أحرص من األديان كلها. فها هو يظهر نفس 

ا، يريد أن يظهر بمظهر احلنون عىل اخللق احلريص عىل إبقائهم  من اهلل تعاىل ورسوله عىل اخللق مجيع 

يف حظرية اإليامن، ولو كانوا بال إيامن، ألنه ال يوجد حد فاصل بني اإليامن والكفر عنده! فأي كالم 

يامن والكفر فهو عبارة عن صوغ للعقيدة، وهو مطالب عليه بالدليل، يقرتحه حدا فاصال بني اإل

فسوف يضطر إىل التدليل أيضا، فهو ال شك واقع يف عني ما هنى عنه، ولكنه لن يضطر إىل الوقوع يف 

 ذلك اصال، ألن األمر كله من أصله ال يعنيه!
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رون إليه عىل أنه جمرد أمر له تلك املكانة، بل ينظ تكونيعتربون أمر الدين بحيث الدين، أما الذين ال 

ال يتعدى من شخص إىل آخر، ولذلك ال اعتبار عندهم ال لعقيدة وال لفقه وال لغري ذلك،  شخصٍّ 

بل يعتربون كل من قام بذلك إنام يقوم به لتمكني مكانته بني الناس، أو لكسب جاه أو سلطان، 

ون يف هذا الدين، املخالفون هلل تعاىل وللرسول عليه الصالة والسالم، املنكرون أمر فهؤالء  هم الشاك 

 الدعوة إىل اخلري. 

ومن الطبيعي ملن هذا حاله أن ال يقول بوجود أدلة وبراهني عىل العقائد، ألهنا لو كان عليها 

اله إال إذا اعترب العقيدة جمرد خيار أدلة، الضطر إىل املوافقة عىل ما قررناه، وال يمكن أن يقول ما ق

شخص وارتياح نفيس بال برهان، أو ربام يسمي تلك التجربة الشخصية برهانا ملجرد املغالطة ملن ال 

يسمعون من الكالم إال لفظه، أما معناه فهم عنه غافلون، وإذا كان جمرد خيار نفيس غري راجع 

 عدد األنفس اإلنسانيةلربهان، فال مانع من أن تتعدد العقائد بقدر ت
77

، فهو يعترب ذلك الطريقة 

الوحيدة لتحقيق حرية الرأي، أي حرية العقيدة، وليتأمل العاقل ماذا يكون األمر إذا كانت العقائد 

، وليقارن بعد ذلك، هل هذا هو اإلسالم الذي يقرأه يف  بعدد األنفس وراجعة إىل جمرد خيار شخصٍّ

                                                           

صودا وكان ذلك هو إذا كان التعدد الداليل للمعاين القرآنية مقاقال أبو يعرب: ( 77ا

لكوهنا تكاد تكون الرشط الرضوري والكايف لتعدد التجربة الروحية التي ال يمكن أبدا حرصها 

الذي هو  بعدد األنفس بل وحلظات األنفس ومن ثم فهو الرشط الرضوري والكايف للحرية الدينية

مي يصبح منعا هلاتني مقصد التعدد األسايس والذي يقول الباري إنه ألجله خلقنا فإن اخليار الكال

الغايتني الرشيفتني يف الدين اخلاتم. واملعلوم أن هاتني الغايتني متثالن ما بدونه ال يمكن أن يكون 

 انتهى( اإلسالم رسالة كونية..
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يم الفرق بني احلق والباطل، وهل يعترب القرآن الكريم كل من فهم القرآن، وهل ينفي القرآن الكر

ق   -الفهم هذا كان أيا–فهام   الفهم ذلك يف احم  
78
. 

                                                           

فاملعتقد يصبح اهذا هو خالصة ما يريد أبو يعرب املرزوقي الوصول إليه، فقد قال: ( 78ا

منها منظومة عقدية هي تأويلها للعقيدة التي هي واحدة يف الكتاب  متعددا بتعدد الفرق الكالمية لكل

املنزل والتي صيغت بصورة ذات طواعية متكن من املحافظة عّل وحدة املتعدد أعني رشط حرية 

العقد أو تعدد الفهوم بعدة األنفس ليكون العقد حرا بمقتىض تبني الرشد من الغي الذي ينبغي أن 

انتهى، فهو إنام ينكر ( .فيه القرآن الكفر بالطاغوت ليصح اإليامن باهلل يكون شخصيا والذي اشرتط

، أما من يتأول أو يفهم أي فهم دون  عىل من يعترب تأويله التأويل الوحيد املمكن، أو األقرب إىل احلق 

 أن يعترب ذلك هو احلق الوحيد املمكن فهمه من الكتاب والسنة، فال يشء عليه، وال تثريب يلحقه. 

فوضع صيغة للعقائد  التأويل الوحيد املمكنفإذا جاء من جيعل تأويله اقد قال أبو يعرب: و

انتقلت امللة من احلرية الروحية والعقدية إىل السلطان الروحي الذي هو كنيسة متنكرة يف اإلسالم 

ويل عندئذ يصبح الكالم هبذا املعنى وتصديقا حلكم القرآن مرشوطا بالتأبسبب نفي القرآن هلا: 

االستبدادي الذي ال يرتك منفذا لتعدد الفهوم إال يف شكل صدام بني التآويل التي يدعي أصحاهبا 

احتكار احلقيقة فيكون كل فريق مكفرا لبقية الفرق ويكون الكالم من ثم مصدر الطاغوت كله 

 انتهى( والفتن كلها ألنه يكون معربا عن زيغ يف قلب صاحبه وابتغاء للفتنة.

د اخلروج من تكفري فرقة لفرقة أخرى، مع مغاالته يف تصوير ذلك، بأن ينفي صفة وكأنه يري

عن أي معتقد، ويبطل ما قرره علامؤنا املتقدمون واملتأخرون من أن هناك يف ( احلق )وبالتايل الباطل

 بل يكذب ما يقرره القرآن من وجود حق وباطل! مصيبا واحدا، ال غري.( العقائد )العقليات



229 
 

فبذلك يمكننا أن نفهم كيف يمكن أن يقترص أحد املنتسبني إىل اإلسالم عىل القول بأن 

ناس من أن يعربوا عن د ال برهان عليها، ال األصول وال الفروع، وكيف يمكن أن يمنع الئالعقا

مزايدة منه عىل األئمة - ذلك ربأفهامهم التي يفهموهنا من الفقه والعقيدة بأسلوهبم اخلاص، ويعت

استالبا حلق اهلل تعاىل، وحيكم عىل من يقوم بذلك أنه خيرتع دينا طبيعيا بجانب الدين  -األعالم

، مقاوم له ومعارض له وحمجر عليه   !!اإلهلي 

ؤالء القائلني ال يمكن أن يكون مقصده بيان احلق واهلدى، ألهنم ال إن الدين عند ه

يعرتفون بوجود حق وهدى يف هذه املسائل! بل وظيفة الدين عندهم أن تكون تعبرياته عامة واسعة 

 دهم وغاياهتم ونظراهتمئبحيث تشتمل عىل أكثر عدد ممكن من اخللق مهام تفاوتت عقا
79

! وهذا 

ه عندهم، ال اعتبار عنده حلق وال لباطل، وال فرق فيه بني كفر وإيامن، الدين الذي وصفنا خصائص

 بل االعتبار الوحيد جمرد ألفاظ جردوها من معانيها.

هذا هو القول الفصل عند هؤالء وإن زعم كبريهم الذي علمهم السحر أنه ال يقول بقول 

 فصل يف أمر من األمور
80

الفقهية، ال ليشء إال ألنه ، يقصد بذلك أي أمر من األمور العقائدية و

                                                           

ربة عنده بعموم املعاين، وعدم  متييز احلق  من الباطل، بل املهم  هو عدم اعتقاد أن فالع( 79ا

هناك حقا وباطال أصال، وإال فإنه حيصل التحجري عىل الناس، واضطرارهم إىل االختيار، وهذا 

وكلام كانا عامني ومتعددين يف النص كان ذلك دليال عىل اعنده منع من حرية االعتقاد، فقد قال: 

انتهى، فاملقصود األهم عنده يف الدين أن تكون ألفاظه ( املرونة يف العقد ومن ثم يف توسيع االنتشار.

 عامة الداللة جدا بحيث يمكن للمختلفني أن ينتموا إليه. 

 انتهى. ( مل أزعم يوما يف حيايت أن يل القول الفصل يف ما أبحث فيهاقال املرزوقي: ( 80ا

 ≤ التعليقتابع 
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يقول بأهنا ال تعني  حلقٍّ وال لباطل فيها، فلذلك ال يفصل؛ والفصل  عنده بني ما ال حق فيه وال 

باطل، بأن يقال هذا حق وهذا باطل، نوع من احلمق أو الدجل أو التالعب بعقول الناس. بل جيب 

مع غريه يف هذا األمور، ألنه ال يصح عنده أن يرتك كل واحد وشأنه وما يفهمه، وال يتكلم واحد 

لواحد أن خياطب غريه عىل أنه أخطأ أو أصاب، ال ألنه جيب احرتام الغري عنده بل لنفيه مفهوم احلق 

 يف هذه املعارف.  -كان التمييز بينهامإم لنفيه أو–والباطل 

الذي  ولذلك تراهم إذا فاجأهم املعارض بقول أو موقف لبعض العلامء يعلنون عن رأهيم

ب ن  عن اإلعالن، والتجأ إىل املداهنة والبهتان  خيالف ما قرروه، اهتموا ذلك العامل بأنه ج 
81
 . 

_________________________ 

جزمه بام يقرتحه من غياب األدلة العقلية عّل العقائد وأن هذا  وقد كذب يف ذلك أيضا، فإن

هو احلق، نوع من الفصل، واهتامه لألخرين بالتالعب بعقول الناس وتنزهيه نفسه عن ذلك، نوع من 

 اجلزم والقطع الذي يزعم تالعبا منه وكذبا عّل القراء بأنه أرفع من أن يقوم به. 

واملعلوم اابن خلدون من علم الكالم، فقد قال:  تأمل كيف يوضح املرزوقي موقف( 81ا

أن موقف الغزايل وابن خلدون مل يكن بالوضوح لصالح الكالم كام يصفه الباحثان لكونه أوال كان 

مرتددا بني اإلباحة املرشوطة واملنع بسبب توازن القوى بني العلامء يف عرصهم وبسبب التمييز 

مثال ذلك أن ابن خلدون مل يرصح بموقفه من املتكلمني م: املشهور بني املمدوح واملذموم من الكال

عّل لسانه بل أتى بقولة للجنيد جتنبا ملا كان يعاين منه حتى ال يضيف حلرب أحد كبار الفقهاء عليه 

 انتهى( .حرب املتكلمني.

ونحن بينا أن ابن خلدون مل يرصح بنفي فائدة علم الكالم مطلقا، بل رصح بخالف ذلك 

من أقواله، ومواضع كالمه يف املقدمة، ولكن املرزوقي ملا وقع يف ومهه، أوقع ذلك يف  يف العديد

أوهام تالمذته ومتبعيه أن ابن خلدون ينفي فائدة علم الكالم، احتاج إىل تأويل موقفه والتمسك 

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

ا ، وأظهرن( بتحريفات واضحة، بينا بعضها يف مقالتنا املسامة انفي العيب حيث يستحيل العيب عيب  

فيها مدى التالعب املقصود الذي يامرسه املرزوقي يف حتريف كالم العلامء فضال  عن حتريفه لكالم 

 اهلل تعاىل ورسوله ومحله إياه عىل غري حممله. 

وقد بينا هناك أن كالم اإلمام اجلنيد ال يدل  مطلقا عىل ما يرمي إليه املرزوقي، بل يعارضه 

 خلدون رصيح يف نفي ما يزعمه هذا الرجل.  متاما، وأظهرنا أيضا أن كالم ابن

ومل يقترص املرزوقي عىل ذلك، أي مل يكتف بأن يقول إن ابن خلدون مل يمكنه اإلعالن عن 

 بأنه أيضا، ذلك إىل أضاف بل اجلنيد، بكالم باالستشهاد إال -يعرب أبو املرزوقي يتومهه كام–رأيه 

 تقول التي املتأخرة للحنبلية خلدون ابن انتقاد أي إياهم، ادهانتق ألن املتأخرة املتشدد احلنبلية عىل رد  

اف  منه، وال جانب هلم رضر منه عليه يرتتب ال بالتجسيم ، ألن هؤالء احلنابلة كانوا ال سلطان هلم خي 

ب فيمتنع ابن خلدون من إبداء رأيه فيهم لذلك. وتأمل قول  املرزوقي يف ذلك:  ال  فابن خلدونايره 

إال برشطي الغزايل وال هيم إن كان متشددا عّل احلنبلية املتأخرة فهذا ال يعنيني كثريا  يبيح الكالم

فضال عن كون ذلك كان ال يضريه إبداء الرأي فيه بام كانوا ال سلطان هلم يف الساحة الثقافية التي 

 انتهى. ( عاش فيها..

 ذلك إال ألهنم ال سلطان إذن، إذا أبدى ابن خلدون رأيه يف احلنابلة املتأخرة املجسمة فام

 هلم، يعني لو كان هلم سلطان ونفوذ، ملا قدر ابن خلدون عىل إبداء ذلك الرأي. 

إذن ترصفات العلامء عند أيب يعرب متوقفة عىل الظروف السياسية واملصلحة مطلقا يف 

 حالة السكوت واالعرتاض!

خاصا، رشحنا فيه عباراته، وبينا  وأما اإلمام الغزايل فقد أفردنا ملوقفه من علم الكالم كتابا

مقاصده يف كالمه يف خمتلف كتبه، وبينا أنه ال يعارض مطلقا يف فائدة علم الكالم، بل غاية األمر أنه 

 ≤ التعليقتابع 
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وال يستطيع أحد أن ينفي وجود أدلة عقلية يف الكتاب والسنة عىل العقائد الدينية، وال 

ا ألقوامهم، ونقل خيفى عىل أحد أن اهلل تعاىل قد نقل حجج األنبياء عىل العقائد الدينية التي يبلغوهن

بعض مناظراهتم ملخالفيهم، وما ذلك إال ليعلمنا االقتداء هبم، ال ملجرد القصص بال عربة. وال خيفى 

عىل أحد أيضا، أن العلامء قد تابعوا األنبياء يف حججهم عىل املخالفني، فأخذوا هذه احلجج القرآنية، 

ال ينفيها إال من ال يريد للقرآن أن ينترش بني وعربوا عنها بعباراهتم اخلاصة للرضورة الواضحة التي 

اخللق، وال يبطلها إال من ال مكانة للدين يف نفسه. ومهام قلنا إن العلامء اأهل السنة( أصابوا احلق يف 

تلك احلجج التي اعتربوها من كالم اهلل تعاىل، أو حادوا عن الصواب يف بعضها، فال بد  من التسليم 

ا قاموا به. وال نقول إن غريهم من الفرق املعتربة التي مل جيزم أهل احلق بصواهبم يف الكثري مم

 بتكفريهم قد أخطأوا يف مجيع ما فعلوه، بل أصابوا يف بعضه وأخطأوا يف البعض.

 التعبري بجواز والتسليم -مسلم عاقل لكل–وإذا كان األمر كذلك، فال بد  من الرضوخ 

 املعنى إيصال فاملهم ،ال  تأوي أو تفسريا ذلك سمي وسواء ،للخلق املالئمة بالعبارات األدلة عن

 .القرآن ألفاظ عىل االقتصار ذلك يف يشرتط وال الناس، إىل املقصود

_________________________ 

حيض الناس عىل التمسك بحقيقة العقائد ألهنا هي احلق  فهذا أنفع هلم دنيا وأخرى، أما نفي علم 

 قا.الكالم من أصله فكالمه ال يدل  عليه مطل

وكذلك ابن تيمية، وسوف نبني يف مقالة خاصة كالمه يف ذلك أيضا، لنقلب سحر املرزوقي 

عىل رأسه، ويظهر الصحيح من مواقف العلامء، وإنام نقوم بذلك، ألنا ال نرىض ألحد أن ينسب إىل 

واحلقيقة الناس أمرا ال يقولون به، وحياول متريره إىل املسلمني عىل أنه خالصة حترير كالم األئمة، 

املرة، أنه إنام حياول نرش مفاسد أقاويله إىل اخللق أمجعني، متسرتا بام يزعمه هناية بحوث ونتائج آخر 

 العلوم الفلسفية الوضعية الغربية احلديثة. 
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وبناء عىل ذلك فقد فرق العلامء بني ما سمي بالكالم املحمود والكالم املذموم، وذلك بناء 

، فألنه يمنع أصل التبليغ للناس، وألنه عىل اإلصابة فيه واخلطأ. ومن مل يفرق بني اإلصابة واخلطأ

 يقول بحرمة بيان العقيدة للخلق
82

ئد ال يمكن أن ا. فمن الذي يمكنه أن يصدق دعوى أن العق

يوجد عليها دليل عقيلٌّ إال من يعتربها جمرد اختيار شخص، كام خيتار الشخص أن يأكل طعاما دون 

فإنه بالرضورة ينفي عن العقيدة أن تكون آخر، أو أن يرشب رشابا دون آخر. ومن يقول بذلك 

مطابقة لألمر يف نفسه، وجيعلها أمرا مناسبا لشخصية ونفسية الذي قامت به، ومن نفى املطابقة يف 

                                                           

كام حيده من يميز بني املباح وهو املحمود ومن -أن يسلم بأن الكالماقال املرزوقي: ( 82ا

ية ومسلمة ال مدلل عليها بالعقل وغري املباح منه وهو املذموم ومن رشطه أن تكون العقائد إيامن

ال يعدو أن يكون دفاعا عن العقائد بعد التسليم هبا -عالماته التأويل املرشوط يف صوغ مقدماته

وليس برهانا يثبتها فال يكون دليال عقليا بل جمرد حجة لكونه غريها أو مضافا إليها. فيكون الكالم 

مباحا وممدوحا جمرد ترمجة صناعية باملنطق واللسان الفلسفي ألحد فهوم اآليات حتى إذا كان 

القرآنية. وهي دعوى غري صحيحة فضال عن كوهنا لو صحت لكانت حتصيل حاصل ال فائدة منه 

 انتهى. ( .وهو ما يعني أننا ننفي وجود ما يمكن أن يكون ممدوحا من الكالم

مذموم، فكل الكالم يف الدين مذموم، وممنوع، فهذا  فال فرق عنده بني كالم حممود وكالم

 هو مآل كالمه، سواء أعلن عنه أم مل يعلن. 

وأما زعمه أن التدليل عىل العقيدة بعد التسليم هبا، حتصيل حاصل، فهذا غري صحيح، 

ن وقصور منه، وقلة تدبر للفرق بني العلم واإليامن، وإلنكاره املعلوم بالرضورة من الفرق بني إيام

العامل بالدليل واحلجة وإيامن غري العامل هبام. وال يمكن أن يتصور موقفه إال إذا كان قائال بانتفاء احلق 

 والباطل يف عقائد اإليامن أصال. فال فرق عنده بني عقيدة وعقيدة. 
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العقيدة، فإنه ينفي بالرضورة حقيتها، وينفي أيضا بطالهنا، بمعنى أن مقولة احلق والباطل ال يمكن 

 وهذا ما يؤول إليه النافون للحقائق. أن تصدق عىل العقيدة، الستحالة رشطها،
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 العقيدة والدليل العقيل، وعلم الكالم

إذا اعتقد إنسان بصحة حكم أو جمموعة أحكام، وأقام عليها حياته العملية، فام معنى 

 اعتقاده هلذه األحكام التي قد يسميها من بعد  بالعقيدة أو بأي أسم آخر. 

ارج ما تصدق عليه، أو ال يكون، فإن مل يكن هناك ما كل نسبة خربية إما أن يكون هلا يف اخل

يكون  -عىل سبيل الفائدة-، واملخرب هبا كاذبة   يطابقها يف اخلارج، فإذا أخرب هبا اإلنسان تكون نسبة  

. ولكن اإلنسان قد يتوهم أن نسبة ما من األخبار غري كاذبة، وهي يف نفس األمر تكون كاذبة، اكاذب  

عني بالصدق، أي أن له ما يطابقه يف اخلارج ونفس األمر، وحكمه يكون وقد حيكم عىل خرب م

خاطئا، أي ال يكون هلذه النسبة ما يطابقها يف نفس األمر، فهاتان احلالتان مرجعهام إىل الوهم، 

 واختالطه باحلق. 

هذه األحكام التي يعتقدها اإلنسان، سواء أخذها من أديان منزلة، أم مل يأخذها من 

فإهنا يف حكم العقل، يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة ألول النظر، وأي إنسان يمكن أن  األديان،

حيكم عليها بالصحة أو باخلطأ. والفارق بني املؤمن وغري املؤمن هو أن املؤمن حكم عليها بأهنا 

من صحيحة وحق، أي إن هلا ما يطابقها يف نفس األمر، وغري املؤمن مل حيكم عليها بذلك. ثم إن املؤ

أيضا بعد حكمه عليها بالصدق، فإنه يتعلق هبا، ويقيم عليها مشاعره ووجدانه وتنبني عليها حياته 

 بقدر ما تسمح له تلك التصورات واملفاهيم واألحكام التي يعتقدها. وهذا هو املقصود باإلذعان. 

هبا، واملقصود بذلك أن تلك املفاهيم والتصورات واألحكام، تصبح عند اإلنسان املؤمن 

، عىل األقل من حيث التسليم واإلقرار هبا، وإن مل يقم عليها اوشعوري   اأساسا حلياته ولو وجداني  

 ، حياته العملية بالفعل من مجيع جهاهتا. عىل األقل ال بد  أن حيدث عنده ما يسمى باإلذعان النفيس 
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هذا أقل ما عليه عمله إذا أراد واخلضوع، ثم عليه أال ينفر منها وأال يستخف هبا وأال يستهزئ هبا، ف

 أن يقال عليه إنه معتقد بتلك العقائد. 

ولو سألنا أي  إنسان يعتقد بعقيدة، عن دليله الذي أدى به إىل أن يعتقد هبذه العقيدة دون 

 غريها؟ 

 : فال خيلو األمر من احتاملني

وهي تلك األدلة  إما أن ال يكون له عىل عقيدته أدلة معتربة يمكن أن يقيمها عىل غريه،

اإلجرائية التي ال تتوقف داللتها عىل جتربة وجدانية خاصة لتلك العقيدة، وال يمكن نقلها لغريه أو 

ال يمكن إرشاد غريه للقيام هبا، وهذه التجربة التي تتصف هبذه الصفة تكون راجعة إىل جمرد حتكم 

ه لتلك العقيدة وجدانه لذلك الشعور اخلاص ه الشخص، فيكون أساس   وإرادة هلذا و اختيار 

واعتقاده هبا، فيكون ذلك الشعور أمرا الزما من لوازم تلك العقيدة ال دافعا إليها. وفرق بني الالزم 

 والدليل. 

د  عىل  وإما أن يملك ذلك الشخص دليال يمكن نقله إىل غريه بإرشاده إىل طريق غري معتم 

يث إذا تم  إرشاده إليه عاجله بنفسه وجربه عني ذلك الشعور والوجدان الالزم عن االعتقاد، بح

اخلربية....الخ( عىل غريها،  وزاوله، حتى يلزم عن ذلك أن يرشده إىل رجحان تلك العقيدة االنسبة

غري -رجحان إما قطعي ال حيتمل الرتدد أو ظني قد حيتمله عىل رجحانه. فمجرد الرجحان  نوع  

قد يكون كافيا عند العقالء التباع  -امليل النفساينالراجع إىل عني اإلرادة والتحكم والتشهي و

 عقيدة دون غريها.
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وقد يشرتط بعض العقالء أن يكون الدليل املرجح لعقيدهتم عىل غريها قطعيا، وال يرضون 

، وهذا رغبة منهم أن يكونوا غري مرتددين فيام يقيمون عليه حياهتم، ورغبة  أن يكون جمرد دليل ظنيٍّ

 عن جمال الظنون التي ال ختلو من االحتامالت لتجويز املناقض.منهم يف االبتعاد 

 : السؤال الذي جيب طرحه اآلن هو

 األديان الساموية املنزلة
83

، كل دين يف وقت نزوله وصحة اتباعه، أي قبل نسخه وزوال 

ن حكمه، وعىل رأس هذه األديان الساموية ديننا احلبيب اإلسالم، الذي أراد له اهلل تعاىل أن يكو

 وا له. دالدين اخلاتم الذي يوصل بني البرش إىل كامهلم الدنيوية واألخروي إذا التزموا به وانقا

-هل يوجد عليها دليل من النوع اإلجرائي الذي ال تتوقف داللته عىل رجحان ذلك الدين 

 غبته يف التمسك به؟ رعىل حمبة املعتقد به، و -عىل غريه من العقائد الباطلة

الم مثال، إذا نظر إليه شخص غري مسلم، فإنه ال يمكن أن يرى فيه أي ميزة وال أو أن  اإلس

ه عىل غريه من األديان والفلسفات األخرى؟ ح   جهة رجحان ترج 

هذا هو حاصل مسألة وجود دليل عقيلٍّ عىل األديان أو عدم وجود تلك األدلة، وهذا هو 

عدم وجودها، وهذا املعنى هو أصل منشأ علم حاصل وجود براهني وأدلة عىل األديان وأركاهنا أو 

 الكالم.

                                                           

ف، ( 83ا وهيمنا الكالم اآلن عىل اإلسالم، ألنه الدين الوحيد الذي نعتقد أنه مل حير 

ذلك راجع ألدلة يمكن إظهارها لغرينا بحيث يرتجح لدهيم صحة قولنا، وبحيث يكون واعقتادنا 

 هذا الرجحان غري متوقف عىل جمرد رغبتهم فيه وال عىل جمرد حمبتهم له.
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 فهل آخر، إنسان عىل اإلسالم دين   العاقل، -املسلم أهيا–إذا عرضت  : رة أخرىاوبعب

ر   أن يمكنك ْظه   املعاين من جوانب   الدين، باتباع قراره يتخذ أن قبل -املجنون غري–ذا العاقل هل ت 

ه التي واألدلة   املتبعة؟ والعقائد األديان من غريه عىل إلسالما جانب رجحان عىل تدل 

ال طريقة عندي إلظهار حقية دين اإلسالم عىل غريه إال : أنه ال يمكنك إال أن تقول له مأ

، وبعد ذلك ال قبله، يمكنك فقط أن جتد إذا اعتقدت  أنت فيه، وخضت  غامره، وسلمت ه تسليام  

  !الربهان الوجداين عىل صحة هذا الدين

 -فنحن لسنا من الذين حيبون التعقيد اللفظي بال فائدة وال معنى-ا، ادة كالمنا وضوح  ولزي

 : نقول

ال شك  أن من آمن هبذا الدين وسل م له، ولو من دون أن يعرف الدليل العقيل  وال أي  دليل 

 سوف ناإلنسا هذا أن   يف شك   ال نقول ،-للواقع مطابقته أي–آخر مفرتض عىل رجحانه وحقيته 

 اختيارا كان الدين هلذا اختياره أن ويقنعه يكفيه، ما الدين هذا حقية عىل الداخلية الدالئل من جيد

بالدين التزاما صحيحا سوف تكون دليال وجدانيا  التزم إذا عليها حيصل التي النتائج ألن   ،اصحيح  

تام عندئذ وتناغمه مع أصل له عىل أن ما اتبعه قد أرشده إىل السعادة التي ينشدها، النسجامه ال

فطرته اخلقته(، وسوف جيد ألحكام الدين من اآلثار اخلارجية ما جيعله يطمئن اطمئنانا تاما 

 لصواب متسكه بالدين. 

إن تكميل : وهذه الطريقة من االستدالل قد استعملها بعض العلامء من األشاعرة، فقالوا

الذين اتبعوه، وداللته هلم عىل ما فيه كامهلم، وإرشاده النبي  عليه الصالة والسالم للكثري من الرجال 

إياهم هلذه الدرجات، من األدلة الدالة عىل صحة الدين الذي يدعو إليه! فإن الصحابة الذين اتبعوا 

النبي عليه الصالة والسالم، قد ارتفع هبم إيامهنم هبذا النبي وهبذا الدين إىل درجة عالية عند األمم 
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واء أكانوا خمالفني هلم أم موافقني لدينهم. فال يستطيع أحد أن ينكر مقام سيدنا أيب والبرش مجيعا، س

كر آثار نبكر الصديق من حيث هو إنسان وال أن ينكر أمهية أفعاله التي قام هبا، وال أحد يستطيع أن ي

 عدب -وأعامل فوائد من أداه بام–سيدنا عمر ريض اهلل عنه، وكيف حتولت حياته وارتفع مقامه 

، كيف كان سيكون شأنه! ا، ولنا أن نتصور أن سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه لو بقي كافر  هإسالم

فهل يا ترى لو افرتضنا عدم إيامنه وبقاءه عىل الكفر سيكون له من العظمة واالحرتام والتقدير عند 

ن؟! وكذلك يقال مجيع البرش، حتى املخالفني له، ما حصل له بعد إسالمه والتزامه بحق هذا الدي

، فإنه مما ال شك فيه أن هناك كامالت فطرية ااألمر نفسه يف عثامن وعيلٍّ ريض اهلل تعاىل عنهام مجيع  

باعهم هلذا الدين العظيم، وإيامهنم  خملوقة فيهم مجيعا، ولكن الكامالت التي اكتسبوها من ات 

رفعت كثريا من شأهنم، بحيث وتسليمهم هلذا النبي الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم، قد 

يكونون هم أنفسهم أدلة  عىل احلق واهلدى بعني هذا التطور والرتقي الذي حصل هلم بسبب 

 إسالمهم والتزامهم. 

هذا النوع من الداللة الذي هو من باب تكميل اخللق الذين اتبعوا الدين، أمر  غري منكر، 

هو مذكور يف كتبهم منشور يف صحفهم. وما وال هو بغائب عن علامء الكالم من أهل السنة، بل 

الكتب التي ألفت يف فضائل الصحابة، إال أدلة أخرى عىل فضيلة هذا الدين العظيم، وفضيلة النبي 

ظ م   الكريم  الذي اختاره اهلل تعاىل وأنعم عليه من فضله، فهم عبارة عن أدلة أخرى عملية عىل ع 

 الدين. 

ع حول هذا النوع من الداللة، سواء أكانت متعلقة بالغري، أم إذن، ليس املقام اآلن يف النزا

 قة بالنفس. لكانت متع

ولكن السؤال اآلن عن النوع اآلخر ااألول( من األدلة، تلك األدلة التي تسبق يف داللتها 

 االلتزام واخلضوع هلذا الدين احلنيف؟ 
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 فهل هناك ما يدل  عىل حقية هذا الدين من خارجه
84

جة عليه من دون أن ، ويقيم احل

 ط عىل اإلنسان اإليامن ليجد ما جيد بعد ذلك من فضائل؟رتنش

ط  للقيام به  ،هل النظر املطلوب يف القرآن ْشرت   الذي أمرنا مرارا بالنظر يف اآلفاق واألنفس، ي 

، أو إنه يمكن أن يقوم به غري املؤمن لكي يفيض به هذا النظر إىل ترجيح يبعث ه عىل اإليامن  واإلذعان 

 اإلذعان هلذا الدين؟ 

أنا يمكنني أن أختار  اإليامن هبذا الدين، ويمكنني أن أختار بإراديت : إذا قال لك إنسان

الكفر  هبذا الدين؟ ولكن ما  - ذلك الدليل، وال عىل أي نوع من الرتجيحعىل املنبنية غري–املحضة 

ق ف  عىل نفس إراديت، ذلك املرجح الذي هو املرجح إلراديت الذي يمكنني أن أدركه إدراكا غري  متو

 جيعل جانب اختيار الدين أكثر قبوال عندي من رفضه؟

فهل يمكنك أن تأيت له بأدلة وشواهد عىل ما تقول، بحيث تكون تلك األدلة باعثة لإلنسان 

 العاقل عىل اختيار جانب اإليامن دون الكفر؟

ما هو الدافع الذي : ول األمر، فنقول هلمهل يمكننا أن نفكر يف حال الصحابة الذين آمنوا أ

 دفع بكم إىل اختيار اإليامن عىل الكفر والرشك باهلل تعاىل؟ 

                                                           

أي دون أن نشرتط عىل اإلنسان إيامنه هلذا الدين وتسليمه له. وهذا نوع من الداللة ( 84ا

يعني إن هناك  .واالنقياد للنقل من حيث هو نقل عن معصومالعقلية غري املتوقفة عىل االعتقاد 

إمكانية ملعرفة صدق النسبة اخلربية، دون أن تكون هذه املعرفة متوقفة عىل نفس التصديق بصدق 

 النبي عليه السالم، وال متوقفة عىل اإليامن بنفس الدين. 
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إننا ال نملك دليال من هذا النوع الذي : ترى هل نتصور أهنم ال يملكون إال أن يقولوا

 لو شئنا ملا آمنا.تسألنا عنه، لكن الذي بعثنا عىل اإليامن، إنام هو إرادتنا ورغبتنا فقط باإليامن؟ و

 ونلتزم نؤمن أن قبل–إننا عندما نظرنا : ترى هل نتصور أن يقول واحد من هؤالء الصحابة

يها ما يرتجح عىل ما كنا نعتقد به من الرشك واألوثان، ومل نر  فيها ف نر   مل اجلديدة الرشيعة يف -بالدين

ة ما دفعنا إىل الدين هو رغبتنا يف ما يمكن أن يقال عليه إنه أصوب من الرشك والكفر، ولكن  غاي

ممارسة تلك التجربة الوجدانية، لنرى هل نجد فيها ما يرحينا! فلام مارسنا تلك التجربة الوجدانية، 

 وجدنا فيها ما يرحينا ويقوم سلوكنا فالتزمنا هبا واستمررنا عىل ذلك!

يدة وأحكاما( عىل أم إننا سنسمع منهم أدلة عديدة ترجح جانب تلك الرشيعة املطهرة اعق

غريها من الرشك والوثنية واألحكام اجلاهلية التي كانوا يتدينون هبا، فنسمعهم يقولون إنا ملا عرضنا 

عىل عقولنا ونفوسنا تلك األحكام والعقائد التي بينها لنا النبي عليه الصالة والسالم، ونظرنا فيها 

 ولد، رأينا أن  ما اشتملت عليه تلك الديانة هو نظرا حمايدا دون  تعصب لقبيلة وال عائلة وال والد وال

احلق  الذي يبطل الباطل الذي كنا عليه، فلذلك اخرتنا اإليامن، فالتزمنا بالدين عن معرفتنا بأنه احلق 

 الذي ال ريب فيه.

وهكذا يمكن أن ن ظهر من أحوال الصحابة ومن بعدهم، أن هناك دليال خارجا عن عني 

 فعهم إىل ترجيح جانب اإليامن عىل الكفر واإلحلاد. جتربتهم الوجدانية د

، أو العادي، أو االجتامعي أو  ه البعض بالدليل العقيل  ومهام كان هذا الدليل، سواء سام 

العلمي  أو بغري ذلك من األسامء، فإنا اآلن لسنا بصدد بيان ما يمكن أن يقوم من األدلة عىل هذا 

 وهذا! العقيدة أو الرشيعة عىل العقيل   بالدليل نقصده ما هو -نكا مهام–املطلوب، فإن هذا الدليل 

 ن عىل الدين اإلسالمي.الربها يف العقلية األدلة عىل واعتامده الكالم علم قيام يف األساس هو الدليل
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، ال يتوقف يف داللته عىل التصديق بأي  مقدمة نقلية وال عىل التسليم  وهذا الدليل العقيل 

هي ما نريده ويريده العلامء باملقدمة النقلية. ولكن من الواضح أن  ذلك ال ينفي أن للمخرب هبا، و

تكون هناك مقدمات رشعية وردت يف النقل ال تتوقف معرفة صدقها عىل ذلك، بل يمكن معرفة 

صدقها عىل العقل، فتكون رشعية  لورودها يف الرشع، وعقلية  ملا ذكرناه من إمكان معرفة صدقها 

قف عىل اإلذعان للرشع ولصاحب الرشيعة. وكم يف الرشيعة املطهرة من هذا النوع من بدون تو

األدلة التي اجتمعت فيها الداللة العقلية، مع حض  الشارع عىل اعتامدها أساسا للنظر العقيل  

 لصحتها يف نفسها.

، إن النظر يف سرية الصحابة وسرية النبي عليه الصالة والسالم ه: وقد يقول قائل و عقيلٌّ

ألننا إذا نظرنا يف أحواهلم، فإننا ال ننظر يف أخبار بمقدار ما ننظر يف وقائع خارجية، فإذا كانت تلك 

الوقائع اخلارجية يف غاية النفع واشتملت عىل غاية الكامل، فهي بذاهتا الشتامهلا عىل ذلك تكون 

نظر أي  نوع من النظر هو، أهو عقيلٌّ دليال عىل حقية ما كان سببا يف اكستاهبم لذلك الكامل؟ فهذا ال

؟  أم نقيلٌّ

، ألنه ال يتوقف معرفة الكامل من سرية العقالء عىل التصديق والثقة : قلنا بل هو نظر عقيلٌّ

ل به هذه  باملخرب، وال يتوقف عىل التسليم واإلذعان باألمر الذي انقاد له هذا العاقل بحيث حص 

تتبع جزئيات أفعاهلم وسرية حياهتم، أمر معقول ال يتوقف عىل الكامالت، ألن  معرفة الكامل من 

يف سريهتم، فإنه  إذعان مذعن هلم، وال حمبته وانقياده هلم، بل إن الكافر بالدين واملؤمن به، إذا نظر

يذعن ملا وصلوا إليه من كامل، ويعرتف به، ويذكره عىل أنه كامل، وهذا القدر من املعرفة ال يتوقف 

هدة أحواهلم، وسرب ترصفاهتم، وتتبع أفعاهلم، ونقدها بمعيار العقل، وال يتوقف عىل إال عىل مشا

. ولذلك فقد أجاز العلامء أن يكون ذلك  نقلنا عنهم وإذعاننا حلكمهم. وما كان كذلك فهو عقيلٌّ

النوع من األدلة داال عىل صدق النبي عليه الصالة والسالم، فقد كان هو السبب يف تكميل اخللق 
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رشادهم إىل احلق، ومل يقترص ذلك التكميل عىل واحد أو اثنني أو طائفة معدودة، بل تعدى ذلك وإ

ن مل يشاهده بل شاهد  ه منهم، وم  ْن شاهد  إىل تربية أمة بكاملها، بل أجيال متتابعة من تلك األمة، م 

باهلل تعاىل أنه من شاهده فقط. ومن كان حاله كذلك، فإن العاقل يعرتف له، إذا كان موحدا معرتفا 

 نبيٌّ صادق مرسل من عند رب العاملني
85
 . 

ولكن العلامء قرروا أيضا أن هذا النوع من االستدالل، وإن كان قد يكفي بعض العقالء، 

ولكنه ال جيوز أن يكون دليال أوحد  عىل حقية هذا الدين، فإن من العقالء من يعرتف بكامل 

والسالم هلم، ولكنه ال يعرتف أن هذا القدر فقط كاف  الصحابة وعلو تربية الرسول عليه الصالة

لالعرتاف بأنه نبي، فإن بعض العقالء قد يعارض هذا النوع من الداللة بغريها مما يشاهد عىل 

هم إىل درجات عالية من الكامل. فيحتاج  هم وأتباع  احلكامء املتقدمني واملتأخرين من إيصاهلم أنفس 

ضوا بمثله. ولذلك قرص العلامء األمر إىل تدقيق وحتقيق عميق  ور  ال يقدر عليه الكثري من البرش إذا ع 

ل غ قدر   من التجرد والقدرة  اهذا النوع من الداللة عىل املحققني من الناس، وخاصتهم، بل عىل من ب 

 تلك تتبع عىل معك يصربون ال فقد األكثرون، أما ،-أقلهم وما–عىل احلكم غري امللتبس بالوهم 

 . النتيجة إىل لوصولل املوارد

، ولكنه ليس عاما جلميع الناس.   واحلاصل، أن  هذا النحو من الداللة، عقيلٌّ

، واملعنى األصيل الذي انبنى  ، والدليل النقيل  وما دام قد اتضح املقصود من الدليل العقيل 

نا نكون قد قطعنا شوطا عظيام    . عليه علم الكالم؛ فإن 

                                                           

التفكر ومراجعة أمره يف نفي اإلله،  وهذه املشاهدة واملعرفة، تدفع غري املعتقد بإله إىل مزيد من( 85ا

 فقد تكون دليال له من بعض اجلهات أيضا عىل وجود اإلله.
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 : األساسفلنرجع إذن إىل السؤال 

الدين اإلسالمي دليال يمكن إقامته عليه باملعنى األول حقية هل يعتقد املسلمون أن  عىل 

 الذي وضحناه، أم ال ؟ 

ـي ة  هذا  ـق  وهل كانت سرية العلامء ومنهم الصحابة والتابعون تنكر إمكان إقامة دليل عىل ح 

 به، وحاصال من جتربته الوجدانية له؟الدين إال إذا كان موقوفا عىل اتباعه، ونتيجة للتسليم 

من الواضح لدى كل عاقل غري جاحد وال معاند، أن  العلامء ممن ذكرنا وممن مل نذكر، مل 

يكونوا ينكرون تلك األدلة التي سألنا عنها، وال نفرق يف هذا املوقف بني فرقة وفرقة، فال املعتزلة 

ية وال غريهم من فرق اإلسالم املعتربة، أنكرت وال الشيعة وال التيمية وال اإلباضية وال الزيد

 واحدة منها ذلك النوع من الداللة
86

. بل غاية ما اختلفوا فيه، إنام هو تقرير الدليل املعترب الذي 

يعتمد عليه يف إقامة احلجة عىل املخالفني ألصول الدين، أما أن يقال إن العلامء من املتقدمني 

امة الدليل العقيل  واملتأخرين أنكروا أصل إمكان إق
 

87
عىل هذا الدين، فهذا أمر ال يقوم إال عىل  

 العناد.

                                                           

دعك مما ورد عن بعضهم من أقوال منسوبة هلم غري حمققة، فإننا نتكلم عن اجلامهري ( 86ا

 الغفرية التي تشكل أغلب األمة اإلسالمية وحمققيها، التي بلغتنا أقواهلم حمررة كاملة بأدلتها

 وتوجيهها.

 .إال هذا كام وضحنا معناه، وال معنى له عند العلامء( 87ا
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وه بعلم أصول الدين، وبذلوا  هذا هو األساس الذي أقام عليه العلامء علم  الكالم، وسم 

جهودهم فيه الستنباط األدلة الدالة عىل العقائد اإليامنية، واستفادوا يف ذلك مما ورد من الدالئل يف 

 السنة كام رصحوا يف كتبهم املختلفة يف فن  التفسري واألصول والعقائد وغريها.الكتاب و

بأنه ال  -غراربعض األ يزعم كام ال  فع–هل كان ابن خلدون والغزايل وابن تيمية يقولون 

 يوجد دليل من هذا الصنف من األدلة عىل الدين اإلسالمي ال أصوال وال فروعا؟!

ـب ـيهم وإىل املهتمني بأحواهلم وبام قرروه؟ إن  هذا السؤال موجه ألتباع هؤال
 
ء األئمة وحم 

الباحثني األشاعرة والتيمية واملعتزلة واإلباضية والزيدية وغريهم من فرق اإلسالم، مطالبون 

 باإلعالن عن موقفهم من هذه املسألة املهمة؟
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 مع املرزوقي يف تراجعاته واضطراباته

 أو أثبتوه؟ هل نفى العلامء علم  الكالم، 

هل اشتغل العلامء اومنهم املراجع الثالثة!!( بعلم الكالم أم اشتغلوا بنفيه؟ وهل سل موا 

 به عىل سبيل التنزل، أم إهنم كانوا معرتفني بفائدته؟ 

 ما هي حقيقة الكالم التي نفاها ابن تيمية عىل فرض نفيه له؟ 

 يهام املعلوم؟ما هو الكالم الذي وقف منه ابن خلدون والغزايل موقف

هذه كلها أسئلة جيب اإلجابة عنها من طرف املهتم  هبذه املباحث، والكالم  فيها ال يصح أن 

 يكون جمرد إبداء رأي فقط دون  اإلتيان باألدلة الكافية. 

 ما موضع األدلة يف هذا املقام؟ : وقد يقول قائل

 بأن  هذه األسئلة تشتمل عىل طلب نسبة أمر ألمر: ونجيبه
88

، وهذه النسبة ليست شيئا 

عقليا حمضا لي كتف ى يف إثباته أو نفيه بمجرد التحليل وإبداء الرأي والفكرة املحضة، ألن هذا األمر 

يتعلق بالسؤال عن نسبة القول بعلم الكالم وفائدته أو عدم فائدته هلؤالء العلامء، وهذه نسبة خربية 

صدق القائل بإثبات الكالم إليهم أو نفيه عنهم أو  حتتاج لنقل أخبار صحيحة عن العلامء تدل  عىل

 حتى اشرتاطهم أي رشوط يف ذلك. 

فلذلك ي طلب يف هذا املجال أن يأيت املدعي باألدلة التي تدل  عىل صدقه يف نسبته لذلك 

 القول أو املوقف إىل أولئك العلامء، وإال فال يصح له زعم صحة تلك النسبة.

                                                           

 أي: نسبة موقف القبول أو الرد  هلؤالء العلامء.( 88ا
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جييب عن هذه األسئلة ونحوها، من دون أن يستحرض أي دليل إذن فإن  الذي يزعم أنه 

حمضة عارية عن النسبة يدل إخبارا اإثباتا أو نفيا( عىل ما يزعمه، بل يكتفي بدعاو  جمردة وافرتاضات 

ْعت رب  جوابا عن األسئلة املفرتضة. املطلوبة،   مل جيب مطلقا، وكالمه ال جيوز أن ي 

زوقي، فإنه اكتفى يف إجابته بالدعاوى املحضة، وهذا ما حصل مع أيب يعرب املر

واإلحاالت التي ال حول فيها وال قوة! بل اكتفى بتحليالت عارية عن الصحة، من نحو تلك 

 االفرتاضات الومهية
89
الفلسفية لبعض الفالسفة األوروبيني أو الرشقيني، ثم رشع يف بناء مبناه عىل  

ينفي حجية العقل وأساس البحث العلمي الصحيح، تلك االفرتاضات العارية عن الدليل. ومن 

م  االحتياج يثبت فإنه حيق له أن يتبع أي طريق يفرتضها، إذ ال حق عنده يف يشء
ل  ، وال باطل يبط ل! ف 

ه إىل االستدالل عىل نسبته تلك إىل أي  ز  ى بالدليل أو احلجة؟ وما الذي يعو  إذن إىل أي يشء مما يسم 

من عباراته أو مجلة من كتبه، أو نص من نصوصه!؟ إنه ال حيتاج إىل ذلك؟ عامل أو كاتب، بعبارة 

فمجرد التهمة العارية عن الدليل واحلجة والربهان تكفي عند أيب يعرب، بل يكفي عنده تكرارها 

 والثرثرة هبا عدة مرات، لتصبح بعد ذلك أمرا معتادا عنده، ليتخذها دليال ومرجعا يرجع إليه. 

قد انتهى عنده نتائج آخر البحوث العلمية والفلسفية الغربية، وتم وبعد ذلك أليس 

الكشف عنده عن حقائق األشياء بحسب ما هي؟ فإذا كان األمر كذلك، فيكفي أن ينطق باخلرب 

فهو عند نفسه املعصوم -لكي جيب عىل الناس أن يصدقوه وأن تلزمهم احلجة بام يقرره وخيرب عنه 

 و كان ذلك اخلرب مبنيا عىل الوهم املحض. ول -الذي ال يكذب وال خيطئ

                                                           

 وما أبرعه يف ذلك!( 89ا
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ولألسف فإن هذه الطريقة املرزوقية ال ترضينا وال تقنعنا، وال تقنع مطلقا الباحثني عن 

العلم الصحيح، أما أصحاب األهواء واألوهام، فيكفيهم ما يعل ق  بأوهامهم، أو يدغدغ رغباهتم 

 أو أي كالم يثبت النسبة أو ينفيها. ويوافق أهواءهم، فال حيتاجون من بعد  إىل أي دليل

 : وباختصار نقول

أما ابن خلدون، فإن لدى األخوة القراء وطالب العلم من البحوث ما يكفي للربهان عىل 

 أنه ال يقول بنفي علم الكالم، وال يقول بنفي األدلة العقلية عىل أصول الدين. 

يل من علم الكالم( كاف يف هذا وكذلك اإلمام الغزايل، فإن كتابنا اموقف اإلمام الغزا

 الباب. 

وطالب العلم األوفياء أنه ال يقول  ءوأما ابن تيمية، فإن ا قد وعدنا بأن نبني للباحثني الفضال

بأي من هذه اهلرطقات التي يزعمها أبو يعرب له. ولكن يكفي أن يرجع طالب احلق  إىل كتبه ليعرف 

اما أن ابن تيمية قائل باألدلة العقلية القائمة عىل أن الدين أن املرزوقي هيرف بام ال يعرف، وليدرك مت

، عقائد وأحكام   ، وذلك بغض النظر وافقه غريه من العلامء عىل هذه ااإلسالمي هو الدين احلق 

 األدلة أو ال، فإنا نتكلم اآلن عىل املبدأ واملنطلق الذي حيكم أنظار هؤالء العلامء، وينبعثون عنه.

أن  اإلمام الغزايل ومعه ابن خلدون اشرتطا لعلم الكالم رشطني وبعض الناس يزعم 

 الدفاع ضد من يشكك يف العقيدة ومساعدة من بدأ يتشكك فيها :وهذان الرشطان مها
90
. 

                                                           

فالقصد يف بحثي هو معرفة نسبة الكالم إىل العلم وإىل القرآن وليس اقال املرزوقي: ( 90ا

ول أن يثبت ذلك مثاال السائل الذي يطلب مني أن أقدم حكم استعامله الدفاعي والعالجي كام حيا

 ≤ التعليقتابع 
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ه املرزوقي بالرشطني، فإنه سيجدمها رشطا واحدا،  ومع أن  الناظر احلاذق إذا تأمل فيام سام 

شك، وال هيم إذا كان من غري املسلمني أو منهم بعد ذلك، راجعا إىل حالة واحدة وهي عروض ال

_________________________ 

بحثا يف نصوص املراجع الثالثة ألثبت له موقفهام من الكالم. فلست أجادل يف أن الغزايل وابن 

خلدون يسمحان بوجود الكالم وبفائدة املرشوطة ومن ثم بكونه قد يصلح يف حالتني عامة 

عدة من بدأ يتشكك فيها. وهذا ال جيعله علام وال وخاصة: الدفاع ضد من يشكك يف العقيدة ومسا

 انتهى( دينا بل جمرد دواء ال يشء يثبت أنه حيقق الغرض..

يظهر من كالم املرزوقي أنه اآلن صار يزعم أن ابن خلدون مل يعد ينفي الكالم مطلقا، بل 

ا، إال أن جمرد هذه ا ا دعوليقرصه عىل الدور الدفاعي، ومع أن هذا ليس بصحيح أيض  د  تراجع  ى ت ع 

من املرزوقي عظيم األمهية. فإنه كان يزعم أهنام ينفيان احلاجة إىل علم الكالم، ولكنه صار اآلن 

 يقول بأهنام يثبتان احلاجة من جانب النفي والسلب إليه. وهو تراجع واضح، ال جلاج فيه. 

-تأليف االقتصادحتى خالل -والغزايل مثالاأما موقف الغزايل فيوضحه أبو يعرب بقوله: 

مل يكن مقتنعا بعلمية الكالم وال بفائدته الدينية وإنام هو أباحه عالجا للمشككني أو للحائرين ممن 

 انتهى. ( خرج من العامة دون أن يصبح من الراسخني.

وابن تيمية يرفضه اأما ابن تيمية فبني أبو يعرب املرزوقي موقفه من علم الكالم بقوله: 

من درء للتعارض ال يتعلق بالعقل الكالمي بل بالعقل كام يعرفه هو وقد بينا ذلك قطعا وما يقول به 

يف غري موضع. ولعله من املفيد هنا أال يترسع املرء فال ينتبه إىل اللطائف التي غفل عنها من يتصور 

د إال فابن تيمية ال يدلل بالعقل عىل العقائاانتهى، وأيضا بقوله: ( بحوث الشيخ فودة مثاال حيتذى.

والتدليل املثبت هلا املدعي أنه ( )وهو غاية الدرءعند من ال يميز بني التدليل عىل أن العقل ال يمنعها 

فالتدليل األول لتحييد يمكن أن ينتج منطقيا بصورة مستقلة عن العقد اإليامين بام يف القرآن والسنة: 

 انتهى( حجج الكالم والثاين مثبت هلا وشتان بني األمرين.
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. إال أننا نعرض عن جمرد املناقشة اللفظية العدو املشكك واملؤمن املتحري: وعرب  املرزوقي عنهام بقوله

 ونكتفي باإلشارة إليها كام هنا.

اشرتاط  إن نفس: وقبل البحث يف هذين الرشطني، فإنا نقول عىل التسليم بأهنام اشرتطامها

 هذين الرشطني دالٌّ داللة أكيدة عىل أن هذين العاملني مل ينفيا علم الكالم بالكلية؟

ويبقى بعد ذلك تفسري كالمهام وتوجيهه بحيث يظهر منه ما يدل  عىل دعوى اخلصم القائلة 

 بأهنام حرصا الكالم يف اجلانب السلبي فقط، أي يف جانب نفي نفي األدلة املعارضة للعقائد
91

؟ وما 

 مفهوم نفي نفي هذا!

 جانب عىل مقترصا -تنزال–ولكنه مل يربهن مطلقا ومل يبني كذلك، أنه إذا كان الكالم 

ـد  علام بل جمرد  دواء؟ وهل يمكن أن يكون الدواء   الرشطني، وهبذين النفي، ع  فكيف ال جيوز أن ي 

الغزايل، ثم يقول إنه ليس بعلم، وهل غري  مبنيٍّ عىل علم مطلقا، بل كيف يقول إنه دواء، وهي عبارة 

 ال  يكون الدواء مبنيا عىل جهل، وكيف يكون الدواء جه
92
 ؟

بني كونه دواء وبني كونه  لزومأنه إذا كان الكالم جمرد دواء، فهل هناك : إذن السؤال هنا

 ليس بعلم وال يستحق أن يكون علام  

                                                           

 بحسب التعبري املرزوقي  اهلائل! (91ا

إال عند املتفلسفة الباطنية القادحني يف األديان من أصلها، أولئك املتفلسفة الذين ( 92ا

زعموا أن ما يف اإلسالم جمرد خياالت ال يشرتط فيها أن تكون مطابقة للحق يف نفسه، بل قد تكون 

مسك هبا، ألنه ال صالح هلم إال بالتمسك مغايرة له، وخمالفة للحق، ولكن جيب عىل اجلمهور أن يت

 هبا، ولو كانت باطال عند الفالسفة ويف نفس األمر. وال خيفى أن ذلك إبطال للرشائع من أصلها.
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 : ولنعرف اجلواب عن ذلك، جيب علينا أن نبحث فيام يأيت

هل جيوز أن تعتمد الرشيعة  أدوية  باطلة  مطلقا ال يشء فيها من الصحة، لعالج أدواء : ال  أو

 الناس، أي هل جيوز أن تعتمد الرشيعة عىل األوهام واألكاذيب يف معاجلة الناس؟ 

هل الدواء بالرضورة ال يكون إال لنفي املرض، أم إنه يمكن أن يساعد عىل الشفاء : ثانيا

 الصحة بعد معاجلة الداء.  اءنأيضا، وب

مرض ألجله يمكن أن يقبل هذا الدواء، وهذا يستلزم  دواء، فيوجدإذا كان ثمة : وأيضا

بالرضورة، أن النفس اإلنسانية تقبل االنحراف عن احلق، وقبوهلا االنحراف عن احلق إما أن يكون 

ام. وعىل املذهبني، فإنه إذا سلم بعد وجود احلق فيها، أو بعد كوهنا عارية عن احلق والباطل قابلة هل

ف للنفس عن احلق بأيٍّ من املعاين املذكورة، وإذا كان  وجود الدواء جيب التسليم بوجود الداء املحر 

أنه يساعد النفس  عىل اختيار احلق والتعلق به بام  :األمر كذلك، فمعنى الدواء يمكن أن يكون إذن

 حلق، أو بام ينفيه من حجج الباطل. يكشفه للنفس من حجج وبراهني ترجح جانب ا

ه يف جانب النفي دون  إذن ال يصح أن يؤخذ من جمرد وصف الكالم بأنه دواء حرص 

ااإلثبات، فإن الدواء كام يفيد نفي الباطل يفيد إثبات احلق   . أيض 

فمن أطلق عىل الكالم أنه دواء، فإطالقه حقٌّ أيضا عىل مذهب أهل السنة، وذلك أن 

ي يرصف اإلنسان عن احلق يساعد علم الكالم عىل نفيه عن النفس، وإبطال تومهه، ثم الصارف الذ

يساعد النفس  أيضا عىل رجحان قبوهلا للحق. فللكالم إذن فائدتان اثتنان ال فائدة واحدة عىل قول 

 من قال بأن الكالم دواء. 

 : وال بد  من إعادة طرح املشكلة وبياهنا للقارئ عىل النحو اآليت
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 ناك مسألتان اثنتان ال واحدة، ه

ما هو علم الكالم، وهل يمكن إقامة األدلة عىل العقائد الدينية بالعقل وما : األوىل منهام

بمجرد نقل أقوال العلامء، وإن كانت  يالئم ذلك، فهذه املسألة ال يكفي فيها علميا إقامة األدلة عليها

قام، بل ينبغي أيضا أن يبني بيانا واضحا إمكان أقوال العلامء شهادات من خمتصني تفيد يف هذا امل

األدلة املذكورة ووجودها بأن يمكن أن يقتنع هبا العقالء إذا فهموها، فيجب أن تكون صحيحة يف 

 نفسها. 

بناء عىل القول بأن  علم الكالم يقوم بإيراد الرباهني واألدلة عىل العقائد، فام هو : الثانية

وابن تيمية وغريهم منه هبذا الوصف، هل كانوا معارضني له أو كانوا موقف ابن خلدون والغزايل 

،  بموافقني قابلني له هبذا التوصيف. ومن الواضح أن هذا املطل ليس مطلبا عقليا حمضا، بل هو نقيلٌّ

عي ما هو موقفهم، واألدلة هنا يكفي أن تكون عباراهتم  فينبغي إبراز األدلة من كالمهم ليبني املد 

عىل هذا املطلب. ونحن إىل هذا املوضع، ما زلنا نطالب املخالفني بإبراز دليل واحد أو أكثر الدالة 

عىل زعمهم بأن  ابن خلدون وغريه ينفون أن يكون لعلم الكالم فائدة يف هذا املقام، ونطالبهم ببيان 

لامء قائلون موقفهم من األدلة التي أظهرناها هلم، تلك األدلة التي توضح برصاحة أن أولئك الع

 باألدلة العقلية باملعنى الذي قررناه. 

ولذلك فإن  رفض املرزوقي للدخول يف هذا الباب، ليس صحيحا، وال هو بقائم عىل أسس 

علمية كام حيب  أْن يوهم القراء، فهذه الطريقة مالئمة متاما للمسألة التي يسأل هو عنها. وعندما 

األدلة، وال استجالب تلك العبارات التي فهم منها ما ينسبه يكون جوابه جمرد عدم لزوم إيراد تلك 

إليهم، والتعلل بعدم حاجته إىل إيراد نصوص وعبارات من الغزايل وابن خلدون تدل  عىل هذه 

النسبة، فإن  رفضه هذا أدل  دليل عىل عجزه عن اإلتيان بتلك النصوص، وهذا وحده قادح يف تلك 

 النسبة التي يزعمها.
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ا أراد أن يقلب املقام وحياول أن يزعم أن خصومه حياولون إثبات فائدة علم الكالم أما إذ

 ابمجرد االستشهاد بكالم بعض العلامء املرصحة بفائدته إثباتا ونفي  
93

، فإن هذا يسمى يف علم 

 البحث حيدة عن أساس املسألة، وهي اعرتاف بالعجز عن الربهان واإلتيان باحلجة أو السند
94
 . 

                                                           

وهو األمر الذي مل حيصل أصال ، بل هي دعوى عارية عن الدليل من املرزوقي ( 93ا

 لك املحبني للثرثرة.وزمرته، وقد اعتدنا ذلك منهم، فلم نعد نستغرب صدوره من أولئ

ومثاال السائل يريدان أن يثبتا جدوى الكالم يف املعرفة اقال أبو يعرب املرزوقي: ( 94ا

عامة ويف املعرفة الدينية خاصة برسد شهادات قد تقبل إلثبات رأي املتكلمني يف فنهم لكنها ال تثبت 

  فشتان بني األمرين.ا مها: حقيقة العالقة بني فنهم وموضوعه وال العلمي والديني يف الكالمي م

ألن ذلك مل -وفضال عن كوين لست مهتام بمنازعة أحد حول أحكام املتكلمني يف الكالم

يكن يف عالجي إال أحد العنارص الواردة بالقصد الثاين خالل البحث يف منطق الوضعية الفكرية 

فإنه ال يشء -ليتهاالعربية اإلسالمية خالل القرون الوسطى من حيث رشوط فاعليتها وعدم فاع

يثبت أن ما كان جمديا يف عرصهم يبقى جمديا يف عرصنا حتى لو صح أنه كان كذلك. وملا كنت لست 

مياال ملنهجية خمض اآلراء التي هي من بارادايم الفكر يف العرص الوسيط فإين ال أكتفي بعدم استعامل 

 وهجرة العلوم إىل الغرب هذا املنهج األديب حتى برشوطه بل أجزم بأن علة ختلف املسلمني

وحدوث النهضة عندهم بدال من حدوثها عندنا سببه هذه الطريقة التي أفسدت نظام التعليم 

 انتهى( ..( اأي الفقهاء واملتكلمني( العلامءااإلسالمي فضال عن استبداد سلطان 

ل: إن وهذا الكالم معناه بكل وضوح واختصار ال عىل طريقة املرزوقي من اإلطالة واإلمال

املرزوقي يعرتف بعجزه عن االتيان بأي دليل يثبت أن ابن خلدون والغزايل نفيا فائدة إجيابية لعلم 

الكالم، ويثبت عجزه عن زعمه بأهنام حرصا علم الكالم يف جانب النفي أو يف إحدى احلالتني اللتني 

 ≤ التعليقتابع 
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ن عجز عن اإلتيان بالسند الدال عىل نسبته التي ينسبها هلؤالء األعالم، تعلق بشبهة وبعد أ

تيمية قديمة، وهي أن السرية العملية هلؤالء العلامء تدل  عىل نبذهم لعلم الكالم، وذلك أهنم تركوا 

هم هلذاعلم  الكالم فعلي   -ا، بال دليل إال حمض التخرصفرتاء طبع  ا يزعم حسبام– ا العلم ! وترك 

 ! إليهم ينسبه ما عىل -املرزوقي رأي يف–عمليا، دليل 

_________________________ 

 عىل تدل   بحجة اإلتيان عن وعجز -واملناظرة البحث بلغة–يزعمها. فهو اعرتاف منه بأنه قد أفحم 

 . دعواه

لست أريد أن أثبت رأي زيد أو عمر يف الكالم ورشعيته اوكان مما قاله يف هذا املعنى: 

ودوره. فهذا ال معنى له يف عالج قضيتنا حتى لو أثبتاه. وما كنت ألضيع دقيقة من وقتي يف املنازعة 

 انتهى( م رشعيته وأمهيته..هل قال زيد أو عمرو كذا أو كذا يف الكالمع أي كان حول: 

واحلقيقة أنه ينبغي عليه أن يبذل جهده يف إثبات أن ابن خلدون وابن تيمية والغزايل يقولون 

بام ينسبه إليهم، ألنه دائام نراه يتخذ من فرض صحة هذه النسبة أحد األدلة التي يتكئ عليها يف 

ند إىل ما يزعمه من قول هؤالء العلامء بام تسويق فكره وعقيدته الغريبة الشأن بني الناس، ونراه يست

ينسبه إليهم ليزعم من بعد ذلك أنه يف قوله هذا ليس غريبا عن األمة اإلسالمية، ومل يعتمد فقط عىل 

 املفكرين األوروبيني، بل إنه يستند أيضا إىل أقوال علامء هلم وزهنم بني املسلمني. 

ا فمن الظاهر إذن إذا صح أن املرزوقي حيتج هبؤ الء الثالثة عىل هذا النحو، أنه يلزمه لزوم 

ال انفكاك منه أن يبالغ يف تصحيح وإثبات نسبة األقوال التي يسندها إليهم، وإال فإن عمله ذلك من 

دون إثبات يكافئ الكذب املقصود، وال شك يف أن ذلك قادح يف أمانته فوق قدحه بامدته العلمية 

 التي يسوقها بني يدي الناس.



255 
 

وهيهات أن يثبت ترك هؤالء العلامء لعلم الكالم، إن هي إال شبهات اخرتعها ابن تيمية ثم 

 تبعه عليها العديد ممن انخدع به حتى وصل الدور إىل املرزوقي.

جح بأنه ال ينطق عن يتب- من الناس اوهذه احلجة من أغرب احلجج التي سمعت واحد  

 يقوهلا. -اهلوى، وال يقرر إال آخر ما توصل إليه العلم والفلسفة

 خر حياته والتجأ إىل التصوفافجعل يزعم أن اإلمام الغزايل قد ترك الكالم يف أو
95

! وكأنه 

يتصور أن التصوف مناقض لعلم الكالم، ومل يدر بخلده أن لعلم الكالم وظيفة ال تتناقض مع 

ق، فعلم الكالم يتعلم فيه اإلنسان كيفية الدفاع عن العقيدة، وكيفية االستدالل عليها التصوف احل

ليطمئن فؤاده هلا، ثم بعد أن يستقر قلبه عىل العقيدة، وترسخ فيه، وتقطع نفسه هبا، ال يبقى له من 

حلياة الدنيا، عمل إال تصحيح نيته وتوجهه إىل اهلل تعاىل والعمل آلخرته بعدما يؤدي وظيفته يف هذه ا

ر  وهذا ما قام به اإلمام الغزايل، ولذلك فإننا نرى أنه مل تصدر منه كلمة واحدة يف أواخر حياته ينف 

فيها من علم الكالم، بل مل يزل يؤكد عىل كتبه التي ألفها يف أوائل حياته، وحيض  الناس  عليها، مثل 

مذاهب الفلسفة، وغريها من الكتب، حتى االقتصاد يف االعتقاد والتهافت الذي أظهر فيه بطالن 

                                                           

ولذلك فلم يكن غريض من االعتامد عىل املراجع ال املرزوقي يف هذا الصدد: قا( 95ا

االستناد إىل أقواهلم بل جتربتهم الفكرية وبالذات منحنى جتربتهم الفكرية حيث كان الكالم إحدى 

فالغزايل مراحله التي اعتربت عائقا وتم التخلص منها ليحصل يف فكرهم حتول هو ما يعنيني منهم: 

  انتهى( تكلام بل جتاوزه برصيح قوله إىل ما يويف بغرضه أعني فلسفة الوجود والتصوف.مل يبق م

وما يزعمه أن جتربة اإلمام الغزايل ختالف أقواله التي ألفها يف كتبه وحض عليها، مناف 

للبحث العلمي وال دليل له عليه، خاصة أن الغزايل بقي مستمرا عىل تأكيد فائدة العلم واحلض عليه 

 يستحقه.  ملن
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الكتب التي أجلم هبا أفواه العوام عن علم الكالم، فقد رصح فيها أن علم الكالم مفيد لطوائف من 

 اخللق، أما العوام فال شأن هلم به بعد تصحيح العقيدة. 

ل هذه فال جيوز لباحث أن يزعم أن اإلمام الغزايل قد ترك الكالم يف أواخر حياته، وإلبطا

الشبهة فقد ألفنا كتابا عن موقف اإلمام الغزايل من علم الكالم، أوردنا فيه نصوصه من خمتلف كتبه 

بعدما بينا الرتتيب الزماين لتأليفاته، لتكون بينات أكيدة عىل عدم ترك اإلمام الغزايل هلذا العلم 

 الرشيف، وأنه ما زال حتى أواخر حياته مؤكدا فعالية العلم وفائدته. 

وزعم أيضا أن ابن خلدون إنام مارس علم الكالم يف أوائل حياته، ثم ملا استقر أمره 

 انرصف عنه إىل التصوف وفلسفة التاريخ
96

! وهذا غريب جدا، وقد أظهرنا ما يتعلق بابن خلدون. 

 وما قلناه يف حق الغزايل يقال أيضا يف حق ابن خلدون، ولن يستطيع املرزوقي وال غريه أن يأيت بنص

واضح البن خلدون يف التحذير من علم الكالم أو نفي فائدته مطلقا. ويتوهم أن تلخيص ابن 

خلدون لكتاب املحصل يف بداية حياته العلمية، ثم انخراطه بعد ذلك يف العلوم األخرى، كالتاريخ، 

م! وانغامسه يف السياسة، يمكن أن يقوم دليال عىل ما يتخرصه من أن ابن خلدون ترك علم الكال

وهذه حجة صبيانية كام ال خيفى عىل عاقل، فإن مجيع العلامء يف ذلك الزمان كانوا يدرسون علم 

الكالم، وكان هذا العلم يساعد يف تكوين ملكاهتم العلمية يف العلوم األخرى، أم إنه يظن  أن ابن 

ا استفاده منه؟ خلدون متكن من أن يكتب املقدمة املشهورة من دون أن يكون متأثرا هبذا العلم، وم

 يراجع ألن -نظرنا يف–إنه إن يكن معتقدا ذلك، فهذا دليل واضح عىل وجود رضورة ملحة 

البحث وتقرير النتائج. ولو أضفنا إىل ذلك أن  ابن خلدون قد نص   يف وطريقته معلوماته املرزوقي

                                                           

وابن خلدون مل يبق متكلام بل جتاوزه برصيح قوله إىل ما يفي بغرضه اقال املرزوقي: ( 96ا

 انتهى( أعني فلسفة التاريخ والتصوف..
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م، وعىل حاجة بصورة واضحة يف مقدمته التي مل تكن من أوائل ما ألفه عىل رضورة علم الكال

الناس إليه، كام وضحناه يف بعض املقاالت، فإنه يظهر بوضوح فساد ما تعلق به هذا الرجل الغريب 

 األطوار.

ثم تأمل كيف يزعم أن ابن خلدون والغزايل التجآ إىل الفلسفة تاركني الكالم، فهل يصح 

نه، فالغزايل دائام ينكر الفلسفة ولو من باب التأدب معهام أن ينسب إليهام ما هنيا عنه متاما، ونفرا م

ونتائجها، وموقفه من الفلسفة مشهور معلوم، وابن خلدون كذلك، يف مقدمته، فكيف يستسيغ 

واحد يزعم لنفسه أنه وصل إىل قمة التحقيق يف البحوث والفلسفة أن يصدر منه أمر خمالف للمعلوم 

 بحوث ال حول هلا وال قوة! املشهور بال بينة وال دليل إال ثرثرة بمزاعم وإحاالت إىل

وكأنه مل يستطع أن يصدق كيف أن بعض األشاعرة صدر عنهم من العلوم ما مل يصدر عن 

املتفلسفة من املتقدمني واملتأخرين، فزعم أن ما اكتشفه ابن خلدون والغزايل من آراء وحتليالت، ال 

 ذهب مطلقا فيام قااله وقرراهيرجع الفضل مطلقا فيها إىل مذهبهام األشعري، بل ال أثر لذلك امل
97
 !

ك ب من قوانني البحث العلمي، وإال فإنه وهذا يف احلقيقة يمثل قمة اجلحود ممن يزعم لنفسه التمس 

الطبيعي أن يكون الباحث العامل متأثرا باملذهب الذي يصدر عنه يف آرائه السياسية واالجتامعية 

مقتنعا بمذهبه الذي ينتسب إليه، فإنه مل يكن  وسواها، وإال فال معنى للمذهب، لو مل يكن الباحث

هناك يشء يمنعه من أن ينفك عنه، ويتبنى مذهبا آخر، وكم سمعنا بعلامء خرجوا عن مذاهبهم 

                                                           

وهو أمر  .أشعريا رسميا يسمى ظل -خلدون وابن الغزايل–وكالمها اقال املرزوقي: ( 97ا

 انتهى( ال معنى له يف حتديد فاعلية فكرهم الفلسفية.
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 وانتسبوا ملذاهب أخرى، أو أسسوا ألنفسهم مذهبا آخر
98

، وألن  املرزوقي وغريه مل يعرفوا أصال ما 

ري املذهب األشعري يف ابن خلدون والغزايل، ويزعمون معنى االنتساب ملذهب، فإهنم جيحدون تأث

أن ما أنتجه ابن خلدون من فكر ونظرات يف خمتلف اجلهات ال يمكن أن تكون صادرة أبدا عن تأثره 

 بآراء ذلك املذهب!

ومل يقرص املرزوقي موقفه اجلاحد هذا عىل ابن خلدون والغزايل بل إنه يتخذ املوقف نفسه 

فلذلك تراه حياول أن يزعم أن ابن تيمية فيام قرره من آراء يف املعرفة واقتصاره يف  بالنسبة البن تيمية،

، تلك الدعاوى التي فرح هبا املرزوقي،  العلوم واملوجودات عىل املحسوسات أو ما يمكن أن حي  س 

مل يستطع أن يعرتف أن تلك الدعاوى صادرة عن املذهب الذي يعتقد ابن تيمية، وهو مذهب 

 مالتجسي
99

، ولذلك فإنه سيبقى يف تناقض دائم يف هذا املجال، ولن يستطيع أن يلتزم ما قرره ابن 

 تيمية من عقائد مع أن الرجل يزعم أهنا ما يفيض إليه مذهبه املعريف، ويبطل ما سواه. 

                                                           

تأمل مثال: داود الظاهر، وابن حزم نفسه، واآلمدي، والقايض عبد اجلبار املعتزيل، ( 98ا

بل إن العديد من الفقهاء املتقدمني كانوا ينتسبون ملذاهب ثم انتقلوا عنها إىل غريها، وبعضهم قام 

عن بتأسيس مذهب مستقل، واألدلة عىل ذلك عديدة، ولكن ماذا نقول ملن جهل تاريخ أمته، وغفل 

واقع نفسه، ثم نراه يزعم أنه شارع يف كتابة تاريخ جديد هلذه األمة املظلومة من أبنائها، الذين 

يتطاولون عىل علامئها ويستخفون هبم، وحيتقرون أعامهلم، ثم نراهم يتطاولون عليهم، وبعد ذلك 

مانة، ما يبعث اجلحود كله، يزعمون ألنفسهم مع ما هم عليه من الضحالة الفكرية، واألدبية، واأل

 العقالء عىل االستغراب من أحواهلم.

وإن زعم ابن تيمية أنه مذهب السلف، فهذه دعوى عارية عن الدليل، وبينه وبينها ( 99ا

 ما بني املرشق واملغرب.
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وهذه هي القطيعة التي لن يستطيع املرزوقي أن جيعلها موصولة، أعني القطيعة احلاصلة 

بن تيمية بني النظام املعريف الذي يوافق ابن تيمية فيه، وبني العقائد التي رتبها ابن تيمية عنده ال عند ا

 عىل ذلك النظام املعريف.

ا يف وآثار السفسطة الفكرية عند املرزوقي نراها نحن جلية واضحة، وسوف نزيدها ظهور  

 بحوثنا القادمة بإذن اهلل تعاىل.
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 مكانة أدلة علم الكالم

 م الكالم خطابية، أو برهانية أو هي مغالطية؟ هل أدلة عل

م  بالكالم وأهله، أو إنه يتوقف عىل  ت ب ـر  ما الذي حيدد ذلك؟ هل حيدده جمرد زعم إنسان م 

 سرب ألدلة هذا العلم، بناء عىل معرفة الفرق بني اخلطابيات والربهانيات واملغالطات؟ 

يمكنه أن يقبل لنفسه باملغامرة يف احلكم إن اإلنسان الراغب يف احلق والعلم الصحيح، ال 

، ما مل يكن العموم مدرك   ا إلدراك حكم كيلٍّ ا تبع  ا عقلي  العام عىل هذا النحو بال امتحان وال فحص 

تندرج حتته جزئياته. وهو ليس كذلك يف حالتنا هذه، وال يمكن أن يزعمه املخالف كذلك، ألنه 

 .ال  خيالف هذا النوع من املقدمات أص

الواجب عىل الباحث امللتزم بآداب البحث العلمي  إذن أال يسارع بتعميم أحكامه يف هذا ف

 الصدد، قبل البحث الشامل الكامل. 

قد يزعم زاعم أن علم الكالم ال يستعمل إال أدلة خطابية تؤثر يف النفوس وليس من شأهنا 

الزاعم يقرر أنه إذا كان املتكلم  أن تكون دالة عىل احلق وال أن تبطل الدعاوى الباطلة! ولكن هذا

يعترب أدلته مع خطابيتها دالة عىل الربهان والعلم الصحيح، فإن  هذا ينزهلا عن درجة اخلطابة، ألن 

غاية اخلطابة التأثري يف النفوس، فإن مل يعرتف الذي يستعملها هبذه القيمة بل أعطاها قيمة أعىل منها، 

 هي عليها! نزهلا درجة أقل مماأفإنه يكون قد 

، أو باطل، فإن كا وهذه األدلة اخلطابية املزعومة إما أن تكون نت دالة عىل دالة عىل حقٍّ

، فال نمنع يف علم الكالم استعامهلا، وال نمنع أن ترد يف القرآن كذلك، فالقرآن يستعمل مجيع  حقٍّ

 الناس، كام يزعم مراتب األدلة استعامال صحيح، غري معتمد عىل املغالطة وال عىل التلبيس عىل

املتفلسفة ومن تبعهم، وإن كانت هذه األدلة اخلطابية غري دالة عىل حق، وكانت معتمدة عىل 
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ورودها يف القرآن وننفي مقدمات باطلة فاسدة، ونتائج كاذبة، فنحن نمنع استعامهلا يف الكالم، 

 ا.أيض  

ا يف علم الكالم، ال يستلزم ولكن قول من قال من العلامء إن األدلة اخلطابية جيوز استعامهل

مطلقا أهنم حرصوا األدلة الكالمية يف اخلطابية، بل إهنم أجازوا استعامهلا فيه إىل جانب األدلة 

االربهانية  . فمن زعم أن مجيع األدلة الكالمية خطابية، فال دليل عنده عىل ذلك إال جمرد الدعوى أيض 

 والبهتان.

دعي، ومصادرته عىل املطلوب، فإن كون أدلة ا املوبقليل من النظر يتبني زيف دعوى هذ

الكالم براهني مبني عىل التسليم باملقدمات البدهيية والنظرية، والصورة الربهانية اإلجرائية، ولو 

ا كان بإمكانه أن يزعم هذه الدعوى سل م هذه األمور لكان باإلمكان أن يسلم إمكان الرباهني ومل   

ع مجيع املقدمات إىل مسلامت أو مواضعات أو حتكامت، فال يمكن وجود الطائشة، ولكنه ملا كان يرج

 برهان عنده مطلقا، ال يف الكالم وال يف غريه. 

فاملقام الواجب عليه إذن هو إثبات أنه ال وجود ألمور بدهيية، وهذا من املحال إثباته، ألن 

حمال، ثم هو راجع إىل الربهان إثباته إما أن يكون بربهان، وهو ينفيه، أو باستقراء، واالستقراء 

ومعتمد عليه يف مقدماته، وإن قال إننا بالتحليل نستطيع أن نعرف أن املقدمات كلها غري بدهيية، 

فهذا أمر غري مسل م له أيضا، ألن قوال باستحالة اجلمع بني النقيضني مثال ليس مقدمة مركبة حتى 

ت أبسط منها، فيلزمه إعادة حتليل تلك املقدمات يمكن حتليلها! ولو تم  حتليلها حتكام إىل مقدما

أيضا، وإال لزمه التحكم! أو الدور وكالمها حمال غري صحيح. وقد يلجأ إىل التشبيه إلثبات كون 

كل ما تلجأ إليه من : املقدمات غري بدهيية أو إىل غري ذلك من طرق وتالعبات، ونقول له منذ اآلن

هو إما راجع إىل برهان أو قياس أو يكون حتكام ومصادرة عىل الطرق إلثبات ذلك أو الوصول إليه ف
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املطلوب، فال يلزمنا العدول عام نجده يف أنفسنا من بداهة تلك املقدمات إىل ما تزعمه أنت لفساد 

 طبعك وفطرتك. 

ومن حاول أن يثبت بطالن علمية األدلة الكالمية، فإنه ال يملك إال املغالطة والتلبيس عىل 

ه إن نفى البدهييات، فقد حكم عىل نفسه بالسفسطة، والسفسطائي ال ينبغي أن يقوم الناس، ألن

بإثبات يشء، ألن غاية ما يملك القيام به إن هو إال النفي والتشكيك، والشك ليس بعلم بل جهل. 

ولو زعم إثبات يشء من األشياء، فإنه يضطر إىل إثبات البدهييات وأساليب النظر العقلية التي 

 هو.  ينكرها

ومن ثم فإنه ال يملك إال اللجوء إىل املغالطات شأنه شأن غريه من أهل السفسطة، وقد 

 تفتق عقل بعض هؤالء السفسطائيني عن احلجتني اآلتيتني
100
 : 

                                                           

هذا ما صدر عن عبقرية أيب يعرب املرزوقي بعد مطالبته مرات مرات بإظهار ( 100ا

ما رشعية رفض احلجة ا. فقد قال: إثبات احلقائق نهحججه عىل إبطال علم الكالم وعدم إمكا

 الكالمية ؟ ملاذا أرفض احلجة الكالمية. 

ألهنا مستحيلة من دون ترمجة معاين القرآن  فأوال  هنا أيضا أرفض احلجة الكالمية لعلتني. 

يسمونه  أي مابالعلم الفلسفي أو بام يشبهه إذا سلمنا بأن املتكلمني هلم علم مغاير للعلم الفلسفي: 

. وهذا مستحيل من دون التأويل. والتأويل قرآنيا حرام. لكن هذا ليس حجة فلسفية األدلة العقلية

لكنها كافية لنفي الصلة بني الكالم والقرآن إذ عند الوصل يصبح مبدأ الكالم حمظورا. فلنمر إىل 

ا ال يمكن أن يتغري ألهنا . أليس املتكلم يريد أن يثبت حقائق عقدية ينبغي أن تكون مماحلجة الثانية

من الثوابت القطعية ؟ فإذا أخذنا احلقائق العقدية وأردنا أن ندعي أهنا تثبت بالعقل متصفة هبذه 

الصفة فينبغي أن يزعم املتكلم أنه اكتشف علام مل يعد أحد يقول به ويف احلقيقة مل يقل به أحد أبدا: 

 ≤ التعليقتابع 
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أنه ال إمكان : اللجوء إىل إثبات أن  علم الكالم باطل والتعلق بحجة مفادها: احلجة األوىل

 حرام قرآنيا.للكالم إال بالتأويل، والتأويل 

ل مت لو–وهذه أصال   دعوى عىل موقوفة ألهنا فلسفية، وال عقلية حجة ليست فهي -س 

م التأويل مطلق  القر أن   دعوى وهي نقلية،  د واملقاماترايف مجيع املو اآن حر 
101

، وقد اعرتف 

_________________________ 

فأوثق العلوم عىل  ر اإلنساين ادعى العصمة لعلمه.فال نذكر أي فيلسوف يف التاريخ املعلوم من الفك

اإلطالق أعني الرياضيات تتغري حقائقها بالتدريج. فكيف سيكون هذا العلم الذي أدلته عقلية ثم 

يزعم العصمة ملقدماته أو ما يزعمه من حقائق قطعية أو من املعلوم من الدين بالرضورة كام 

 انتهى( يزعمون؟.

حص أن يعيد النظر يف زعم املرزوقي أن قوانني الرياضيات تتغري وأرجو من القارئ املتف

حقائقها بالتدريج، فهو يريد أن يوحي بأن قوانني الرياضيات تتغري فام كان منها صحيحا، فهو اآلن 

باطل، وهكذا سيصري احلق يف هذا الزمان، باطال يف املستقبل، فإنه إن مل يقصد هذا املعنى، فال وجه 

ده! وما ذكره جمرد غباء كعادته وعادة تالمذته، فهل هناك من سمع أن قوانني إليراد ما أور

الرياضيات كلها تتغري، باملعنى الذي وضحناه! ال احد من العقالء يوافقه عىل ما زعمه، فإن  ما كان 

 قانونا رياضيا مربهنا عليه، فهو باق كذلك، ال يمكن إبطاله، ولكن يمكن تعميمه مثال، أما ما تم  

إبطاله اآلن مما كان يتوهم صحته فنقول: مل يكن أصال بقانون ريايضٍّ حتى يقال إنه تغري كام يزعم 

!  هذا الفحل 

وهذه دعوى باطلة كام ال خيفى عىل من له أدنى اطالع عىل العلوم الرشعية، ولكن ( 101ا

فسهم أوصياء املرزوقي وأصحابه من أبعد الناس عن هذه العلوم، ومع ذلك يريدون أن ينصبوا أن

ا للقرآن يستلزم  عىل الدين والعلامء، وال هيمهم إذا كان حتريمهم للتأويل مطلقا، بل اعتباره حتريف 

 ≤ التعليقتابع 



264 
 

ل أي   آية من  املرزوقي بذلك فزعم أن التأويل مطلقا بجميع صوره هو حتريف للقرآن، وأن من أو 

آيات القرآن، فإنه قاصد لتخريب الدين وإفساده من داخله، ومعنى ذلك أن من كان موجودا من 

فال يمكنهم أن يدركوا هذا  ،األمم التي أرسلت إليها الرسل، قبل نزول القرآن عىل سيد األنام 

ألن  إدراك ذلك األمر الذي يزعمه املرزوقي من بطالن األدلة العقلية عىل اإلله وأصول الدين، 

احلكم موقوف عىل القرآن عىل حد زعمه! فإذا عرفنا أن األدلة العقلية موجودة يف القرآن نفسه، 

فيلزمنا أن نبطل القرآن بالقرآن إذا قلنا بمذهب هذا الرجل، فإنا بينا أن القرآن يشتمل عىل أدلة تدل  

اهلل تعاىل، إذا أمهلوا التحكم  سهم التي خلقهاوالناس عىل حقيته بمجرد نظرهم بعقوهلم ونف

 ها صاحبنا. فيوالتعنت واملغالطات التي يربع 

او عي قد ال أيض  ، مما يوضح بطالن اعتامده عىل هذه األغلوطة اللطيفة! أن  غري هذا املد 

يسلم له أن  التأويل حرام مطلقا كام يزعم، وقد ال يوافقه عىل أن التأويل حرام مطلقا كام يزعم، 

ه قد عثر عىل قاطع يقطع خصومه بتكراره أنه فهم آية التأويل ااملحكم واملتشابه(،  ولعله ظن  نفس 

وهو إن ظن  ذلك، وهو فاعل، فإن هذا يكون أقوى دليل عىل قصور نظره، وعىل تعمقه يف فن  

 األغاليط والسفسطة. 

ذي قبله العلامء والتحقيق كام سنوضحه يف مقالة خاصة بالتأويل، أن التأويل باملعنى ال

واجب ولو يف بعض املواضع، وأن ما يسميه أبو يعرب بالتأويل فهو من باب تغيري مقصود 

للمصطلحات اإلسالمية، وهو أمر يربع فيه العلامنيون واحلداثيون يف هذا الزمان، وذلك توسال 

_________________________ 

احلكم عىل أغلب علامء األمة بأهنم حيرفون القرآن، فهم ال يرعون ال جانب القرآن، وال جانب 

علامء مل ينصوا عىل حتريمه مطلقا حرمة العلامء، فالقرآن ال يدل  مطلقا عىل حتريم التأويل، وكذلك ال

 وبصورة عامة.
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النظم السياسية دون  لتغيري مفاهيم الدين نفسها، لتغيري اإلنسان املؤمن. فإهنم توصلوا إىل أن تغيري

، اتغيري فهم الدين، أي اإلتيان بمعنى جديد لألحكام الدينية واملفاهيم اإلسالمية، غري ممكن واقعي  

 دينية مصطلحات ومعاين مفاهيم لتغيري مستمرة حماوالت يف وبجدٍّ  -زمان منذ–ولذلك فقد بارشوا 

 اخرتاع إعادة إىل يقصد وبعضهم الرشيعة، نواحي خمتلف يف بالدين العلامء يستعملها شائعة

 بني حاجز وضع بعد   من عليه ليسهل عندهم، عليه املعارف عن الناس لرصف جديدة مصطلحات

عة بال داع  واملبالغ اس املعارصين وبني املفاهيم التي استعملها العلامء، فهذه املصطلحات املخرتالن

بعد ذلك سارعوا إىل إعادة استعامهلا ونرشها  ا وبال قصد وال غاية، ثمخرتعها أصحاهبا عبث  فيها، لو ا

واحل ض  عليها لتصري شائعة يف املعنى الذي يريدونه، فإن تم  هلم ذلك، توصلوا إىل رصف الناس عن 

 املعاين الدينية الصحيحة برصفهم عن األلفاظ املعتربة عند علامئهم.

التأويل، بل أوجبوه، ولو  إذن، فإن العديد من العلامء بل أكثر علامء أهل السنة أجاوزا

. وأطلق عليه أسامء أخرى، وذلك نوع اإمجاال، أما من مل يوجبه بل زعم منعه، فقد وقع فيه اضطرار  

 من املغالطة، وأما ما يزعمه املرزوقي من حتريم التأويل مطلقا فال يلزم إال القائل به. 

 خلدون ابن أعني– وفضال عن ذلك، فإن  من اعتمد عليهم املرزوقي يف هذا الفهم

القول  هبا، وأما ابن تيمية فقد أوجب القول باألدلة  ااألدلة الكالمية بل أوجب اأجاز قد -والغزايل

العقلية، وإن خالف غريه من علامء الكالم يف بعضها ووافقهم يف بعضها، ومل يشْع بعد  تسميته 

ْد من طر ر  يقة فهمه آلية املحكم واملتشابه ما فهمه وإدراجه يف املتكلمني، وذلك يربهن عىل أن ه مل ي 

 املرزوقي. 

م التأويل مطلقا، بل التحريم متعلق يال نسلم لك داللة اآلية عىل حتر: وغاية ما نقوله له هنا

، ونحن مل نقع فيه، وال وقع فيه للمحكم هو الباطل بالتأويل الذي قصد فيه جعل املتشابه أصال  

به جعل املتشابه تابعا للمحكم فلم ينكروه، بل أوجبوه اتباعا لآلية  علامؤنا، أما التأويل الذي يقصد
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. فمن أين يمكنك   األدلة بطالن زعم -ذلك بعد–الكريمة، وهو الرشط الكايف لدليل كالميٍّ نقيلٍّ

 !البارد التهويش من النوع هذا عىل االعتامد بمجرد اعموم   الكالمية

زعم املتكلم أن  أدلته تنتج العلم القطعي، فإنه لو : يقول بصورة مغالطية: احلجة الثانية

!امل يعد أحد يقول به أبد   اخيالف بذلك أمر    ، بل مل يقل به أحد من قبل 

 : اجلواب

اهذه احلجة لو تأملنا فيها حق  التأمل، لعرفنا أهنا حجة نقلية  ، وليست بعقلية، فهي يف أيض 

ن هو ليس بمعصوم أصال، ومل جت ب العصمة له ال عقال وال رشعا، وحاصل تلك حاصلها نقل  عم 

املغالطة التي يعتقد أبو يعرب املرزوقي  أهنا حجة دعوى اإلمجاع من أهل هذا العرص عىل أنه ال 

 يوجد أدلة عقلية مطلقا تؤدي إىل اليقني.

 : ثم نقول

ما  ال نسلم وقوع اإلمجاع أصال من مجيع أهل هذا العرص، فإنه يوجد العديد من العلامء

يزالون يعتقدون بصحة وجود البدهييات واألدلة العقلية. غاية األمر أنه إمجاع طائفة معينة ظنت 

ها املمثلة الوحيدة للعلم والعلامء، وهم يعودون يف قوهلم إىل السفسطة يف هذه املباحث.  نفس 

، وهذا النوع لو سل منا وقوع اإلمجاع، فهو إمجاع غري أمة اإلسالم ويف أمر غري دينيٍّ : وأيضا

 من اإلمجاع ليس بحجة أصال. فإن اإلمجاع املعتد  به عندنا هو إمجاع علامء املسلمني. 

او ، وهو غري حجة عند العديد من : أيض  لو سلمنا اإلمجاع، فإنه إمجاع يف أمر غري رشعيٍّ

 العلامء، فلو لزم البعض فال يلزم اجلميع.
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ض للبداهة، يف أصله، وما كان كذلك فيستحيل فلو فرضنا وقوع اإلمجاع، فهو مناق: وأيضا

 انعقاده، ولو انعقد لكان ذلك كافيا يف القدح يف املجمعني.

د، فهذه ئوأما الزعم بأن أحدا من العلامء مل يكن يقول أصال بأن هناك أدلة قطعية عىل العقا

أبطلنا عدم صحة دعوى عارية عن الدليل، حتتاج إىل استقراء كالم الناس وإظهار صحة النقل، وقد 

النقل عىل األقل عند من يسميهم بمراجعه الثالثة، فكيف يتصور أنه يصح له نقل عن غريهم من 

 املتقدمني واملتأخرين؟ وأما غريهم من العلامء، فإهنم مرصحون بخالف ما يزعمه.

فقد تبني أن هذه التي يتعلق هبا ويزعم أهنا أدلة وحجج! جمرد مغالطات إذن ال حاصل 

 ا، وليست إال ثرثرة فارغة تنكشف حقيقتها عند أدنى نظر.حتته

ولذلك فإنه لن يزال مضطرا إىل اللجوء إىل مغالطات أخرى ليسد  هبا هذا النقص، وقد 

ألشياء إما واجبة أو ممتنعة، وقع يف ذلك عندما نفى حكم اإلمكان العقيل من أصله، وقال إن كل ا

 اجلائزات تبعا البن رشد ونفى
102
حدى مغالطاته الساذجة التي تعلق هبا عند هجومه عىل ايف إ 

                                                           

وأبو يعرب ال خيفي اعتامده عىل ابن رشد الفيلسوف الذي يستورد فلسفة أرسطو، ( 102ا

ويدافع عنها، بل إنه يتعدى ذلك إىل حماولة تأويل النصوص الرشعية نفسها بحيث تصبح متالئمة 

وسط من جنس احللول األشعرية ال وكل تامع فلسفة أرسطو، وهاك بعض ما قاله أبو يعرب: 

يستقيم إال إذا قبل مقدما حرص الكالم يف النهج الدعوي لإلقناع أو لداللة احلائرين. لكن ذلك ليس 

أدلة علمية بل هو من جنس اخلطابة ال غري بل هو دوهنا لعدم تسلميه بذلك. ومثال الدليل األقوى 

ليل الرتجيح اجلهوي. فهذا من اليسري أن نبني أن الذي عليه تعويل األشاعرة هو ما أفضل تسميته بد

البناء عليه من أكرب األوهام فضال عن كون ابن رشد قد كفانا املهمة. فلام كانت اإلحاطة بام يف العامل 

من املوجودات مستحيلة بات ادعاء أهنا كلها حادثة أو حتى ممكنة بمعنى اإلمكان الوسيط بني 

 ≤ التعليقتابع 
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ق بالقول ظاهرا أنه  األشاعرة، وقد قلنا غري مرة أن  املرزوقي تابع ويفٌّ يف باطنه البن رشد، وإن تشد 

 ضاف إىل غريها(.أشد املخالفة، وهي أغلوطة أخرى تخيالفه 

_________________________ 

مع العلم أن القرآن الكريم ال يتكلم أبدا عن خلق عن عدم بل كل  الواجب واملمتنع مستحيلة. هذا

 انتهى( خلق مسبوق بامدة ! وهذه أيضا قد وفاها الفارايب حقها..

فهو يرصح هنا بأن  اخللق من عدم مقولة باطلة، وبناء عليه فال يستطيع اهلل تعاىل أن يعدم 

م الفلسفي النايف إل د  رادة الفاعل املختار، الذي ألجله وقف اإلمام شيئا أيضا، وهذا هو مفهوم الق 

الغزايل أمام الفالسفة باملرصاد وأظهر هتافتهم العقيل، وخمالفتهم للرشيعة، والعجيب من املرزوقي 

أنه يقول يف الوقت نفسه بمقوالت الفالسفة أو يعتمد عليهم يف معارضة األشاعرة تراه يزعم بكل 

  صالفة أنه ال يستمد إال من القرآن!

وهو ينفي يف هذا الكالم كون العامل ممكنا، بل يرصح بوجوبه، بزعم نفي مقولة اإلمكان 

الوسط بني الوجوب واإلمكان، ألن املرزوقي بحذاقته اهلائلة يتصور أن اإلمكان هبذا املعنى، 

ا ، وهذا يستدعي منا غاية العجب، وهبذا الرس  يتبني لن( يتضمن رفع النقيضني االوجوب واإلمكان

كيف يستنبط املرزوقي مجيع هذه االستنباطات العجيبة الغريبة، فمن يفهم اإلمكان عىل أهنا رافعة 

 للنقيضني، ال يتصور منه بعد ذلك أي أمر.
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 فضيحته يف طريقة فهم األحكام العقلية الثالثة

موا األحكام العقلية إىل ثالثة أقسام، األول الوجوب، والثاين من املعلو م أن أهل العلم قس 

 االستحالة، والثالث اإلمكان. 

 وعرفوا الواجب بأنه ما ال يقبل العدم يف ذاته أو عند العقل. 

 واملستحيل ما ال يقبل الوجود لذاته، أو عند العقل. 

 واملمكن هو ما يقبل الوجود والعدم لذاته. 

وتعريف األحكام العقلية هبذا النحو أمر شائع بني علامء أهل السنة، يتعلمه األطفال قبل 

 بلوغهم، وتبنى أحكام عديدة عىل هذا التعريف الراجع إلدراك ما عليه االمر يف نفسه. 

ولكن املرزوقي يعيد تعريف األشياء دائام، ليحاول كعادة احلداثيني إعادة صياغة العقل 

 ي بتعبريهم إعادة بنائه بصورة جديدة ليتقبل املقوالت التي يستوردوهنا من الغرب!اإلسالمي، أ

 ال ما أو صنعا، له -اإلنسان أي–ما ال يستطيع  :فكان مما قاله يف تعريف ذلك أن املمتنع هو

 فيه غاب ما واملمكن عدمه، يتصور ال ما أو دفعا له يستطيع ال ما الواجب والوجود وجوده، يتصور

 . فانالوص

 واملمتنع، الواجب -عنده–ثم زعم! أن مقولة اإلمكان تستلزم رفع  النقيضني، اللذين مها 

جيوز عنده أن يوصف أمر باإلمكان إال إذا استلزم رفع  النقيضني، حسنا،  فال هلام، رافع فاإلمكان

لك برفع اإلمكان الذايت لليشء يرفع الرضورة الذاتية عن ذلك اليشء مطلقا، ولكن ما عالقة ذ

النقيضني عموما عن كل  يشء؟ وما هو وجه الداللة من ذلك عىل أن العالقة بني اإلجياب واالمتناع 

 هي التناقض؟ ومن أين يدل  ذلك عىل أن من قال باإلمكان فهو قائل بالثالث املرفوع؟ 
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وبناء عىل ذلك فإن  املرزوقي يستنتج أن اإلمكان الذي يقول به املتكلمون يستلزم 

اطبعا يف زعم املرزوقي، وإال فهي يف ذاهتا جمرد مغالطة وتشغيب ال يقول به إال  بالرضورة العقلية

التالميذ اخلائبون( رفع  النقيضني، ومن هنا يزعم أن اإلمام الغزايل قال بطور ما وراء طور العقل!! 

 ويصفه أحيانا بأنه اإلمكان اجلامع بني وصفي االمتناع والوجوب
103
! 

                                                           

ا منا عىل القانون املحرتم بني ( 103ا ولكي ال يتهمنا أحد بأننا عزونا إليه ما مل يقله، وجري 

به، فإنا هنا سننقل للقارئ كالم املرزوقي عىل طوله أهل العلم بأن نسند كل ما ننسبه إىل صاح

وغرابته، طالبني منه إعادة قراءته بتأنٍّ لكي ينكشف له املعاين املتضادة التي حيتوي عليها، وبذلك 

واجلواب هو االبيان، حيصل مقصودنا وبراءة ذمتنا أمام اهلل تعاىل وأمام اخللق، فقد قال املرزوقي: 

إلسالم األصيل يف القرآن الكريم: فوراء املوجود مما يبدو للوعي من خالل الفطرة التي هي عني ا

توايل أحواله الواعية بام تقدم وبام يتلو احلارض من حلظاته أنه يوجد وسيط بني الوجود املمتنع اما ال 

وجود ممكن ال يتصف باالمتناع وال ( والوجود الواجب اما ال يستطيع له دفعا( يستطيع له صنعا

فيكون جامعا للنفيني وهو الوجود احلادث أو العريض وأمهه ( جوب اما غاب فيه الوصفانبالو

وجود اإلنسان ذاته الواعي هبذه الوضعية الوجودية التي يدور حوهلا القصص يف احلاالت احلدية 

 التي تشعر اإلنسان بمحدوديته. وهلذا الوعي بالوسيط رشطان: 

ىل مضمون وعيها لكأن كل حلظة موالية وعيا بالوعي ذايت وهو أن الذات تتعاىل دائمة ع 

 إىل غري غاية فيكون الوعي يف الغاية وكأنه من وراء ذاته دائام مهام اتسع مضمونه.

وموضوعي وهو أن املوجود كله يصبح عنده منقسام إىل ثالث جهات بدل اثنتني: ما ال 

 رتددا بينهام.يمكن تصوره معدوما وما ال يمكن تصوره موجودا وما يتصوره م

 ≤ التعليقتابع 
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_________________________ 

والواجب أو غري املمتنع ( )الذي ال يتصور وجودهفبني املمتنع الذي ال يستطيع له صنعا 

اللذين يبدوان رضوريني عقال بمبدأ الثالث املرفوع ( )الذي ال يتصور عدمهالذي ال يستطيع له دفعا 

يسميه ما ليس بممتنع وال منطبقا عىل الوجود يضع التعايل اإلنساين وسطا بينهام يناقض هذا املبدأ و

فيكون بغري ممتنع وهو العريض الذي يمكن أن يوجد وأال يوجد ألنه ليس بواجب وليس بممتنع: 

الدليل العقيل عّل التحرر من النقيضني مستندا إىل التعايل عليهام بمبدأ يناقض أهم مبادئ العقل 

وعدم التناقض. وذلك هو طور ما وراء أعني الثالث املرفوع املنايف للمبدئني اآلخرين أي اهلوهوية 

العقل أو طور اإليامن العقيل كام يصفه القرآن الكريم يف قصصه ويف وصفه للحاالت الوجودية 

 احلدية التي يدعو هبا لإلسالم هلل رب العاملني.

 الوجود أي والعدم الوجود بني وسيطا يصبح الثالثة العقل ملبادئ املنايف الوسط وهذا 

 بذاته واجبا وليس بذاته ممتنعا ليس الذي العامل أي واملمتنع الواجب عدا ما كل وجود ثم أوال الذايت

اإلمكان اجلامع بني االمتناع والوجوب بالغري ألنه إمكان يتصف بالقوة عىل  لكونه بني بني هو بل

ود الوجود والعدم يف آن ومن ثم فهو يفرتض علة مرجحة ألحد وجهي قوته. وهذا الدليل الذي تع

إليه كل األدلة هو إذن عني التعايل العقيل أعني الشعور بالوساطة بني الوجود والعدم من حيث مها 

وهذا متعينني يف احلياة واملوت كام نجرهبام يف وجودنا الشخص الذي نطلقه فنجعله قانون الوجود: 

باملعنى الكالمي أو وجدانيا وفرقانيا. لكن اليشء يثبت أنه عقيل باملعنى الصناعي  الدليل مقبول

ذلك أن داللته ليست من صورته املنطقية بل من كونه جتربة معيشة هي عني احلياة الواعية الفلسفي. 

والدليل أن من مل يعش هذه التجارب التي يصفها القرآن قل أن بطابعها املتناهي الفقري إىل ما يقيمه: 

 انتهى( يسمع للحجج التي من هذا اجلنس..

 ≤ التعليقتابع 



272 
 

_________________________ 

 أوردناه، فيام -إمجاال  –ه جيدا، لتعرف مواضع أغاليطه، وقد كشفنا عنها وتأمل يف كالم

ما ليس )رجات التهافت عندما قال يف وصف املمكن: د أعّل من درجة عّل مثاال لك نرضب ولكن

 انتهى. ( بممتنع وال بغري ممتنع

يستعمل  ولو تأمل طالب العلم املبتدئ يف هذه العبارة لكشف املغالطة الفاضحة فيها، فهو

، ثم نفى كال من هذين ( ، والثاين: )غري ممتنع( مفهومني متناقضني لتعريف املمكن، األول)ممتنع

 بحرف–، بحيث يصري املجموع ( ، )وال غري ممتنع( املفهومني عن املمكن، فقال: )ليس بممتنع

ا املنفية املفاهيم هذه من -الواو  يصح أن يمكن ال بعاط وهذا! املمكن ملفهوم -يعرب أيب عند– مساوي 

 . والشواذ الغرائب مجع الذي املرزوقي يعرب أيب عند إال

. فانظر هل يمكن لعاقل أن يعرف ( وال )بغري ممتنع( فقال: املمكن هو: ما ليس )بممتنع

  مفهوم اإلمكان هبذه الطريقة!؟

، ( ممتنع مساو  لقوله: اغري( اليس بممتنعاولتعرف حاصل هذا التعريف، تنبه إىل أن قوله: 

 ، تستعمالن للنفي، كام هو واضح. ( واغري( فكل من أداة اليس

 = أ.( = اغري ممتنع( فلو قلنا: اليس بممتنع

 . ( وال ]أ( لصار معنى التعريف السابق الذي جاء به أبو يعرب للممكن: هو ]أ

ها غري وهذه العبارة مشتملة قطعا عىل التناقض الداخيل، ألهنا تنفي اليشء وتثبته، ولكن

فه العلامء الذين ال هيتم  أبو يعرب هبم وال هيمه مطلقا أن  مساوية مطلقا ملفهوم اإلمكان، كام عر 

 يراجع ما ينسبه إليهم. 

والسبب يف هذه املغالطة املفضوحة، اعتقاد أيب يعرب أن العالقة بني الوجوب واالمتناع 

 ءات يف أذهان القراء. هي التناقض، أو حماولته املستمرة لدس  نحو هذه اهلرا

 ≤ التعليقتابع 
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زوقي يرصح باكتشافه اهلائل هنا، فهو يقول إن مقولة اإلمكان هي رافعة ملقولتي إذن املر

الوجوب واالمتناع، كام يرتفع النقيضان إذا أثبت الثالث بينهام عىل فرض ثبوته! واجلمع بني 

النقيضني هو الطور الذي وراء طور العقل الذي ينسبه دائام إىل الغزايل وغريه، وهو األمر الذي 

ليه لكي يبطل األدلة العقلية باملعنى اإلجرائي! وهذا الذي ينطق به املرزوقي جمرد خيال يستند إ

ووهم ال فلسفة وتعقل، بل هو من أبعد األمور عن التفلسف، وهو حمقق ألقىص درجات املغالطة 

 والسفسطة!

ني وال نريد هنا أن نطيل يف بيان بطالن كالمه، فإنه يظهر بأدنى نظر فساده، فالعالقة ب

الوجوب واالمتناع ليست التناقض، حتى يلزم أن إثبات مقولة اإلمكان رافع للنقيضني أو جامع 

بينهام! فالوجوب هو عدم قبول العدم يف العقل، واالستحالة هي عدم قبول الوجود، ونقيض 

واز، االمتناع ليس هو الوجوب، بل نفي االمتناع املتحقق باإلمكان العام، ونقيض اجلواز هو رفع اجل

 ورفع اجلواز ال يساوي إثبات االستحالة، فنقيض الرضورية هو املمكنة العامة. 

، وربام مل يسمع املرزوقي ابسيط   اوقد حقق علامء املنطق أن  مفهوم اجلواز مركب وليس أمر  

طها وال عىل يبذلك، ألنه يقرأ يف كتب أرسطو، ومل يطلع عىل كتب مناطقة اإلسالم ال عىل بس

 فهو منبتٌّ عن تراث املسلمني متعامل  عليهم بمجرد أغاليط.طويلها، 

_________________________ 

وهبذه الطريقة يتمكن أبو يعرب املرزوقي الفيلسوف السفسطائي الفذ  ؟؟!! من أن يدس  

 يف ذهن القارئ عن طريق هذه املغالطة، أفكاره املتهافتة.

ا، فإن   ا وتعمد  ونحن ال نقوم بأكثر من الكشف عن املغالطات التي يصوغه املرزوقي قصد 

ريقة بيان هتافت السفسطائي ممكنة بالكشف عن املغالطات التي يصوغها وجيعلها علامءنا قرروا أن ط

.  شبيهة باحلق وليست هي باحلق 
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فرضورة اإلجياب نقيضها سلب رضورة اإلجياب، وسلب رضورة اإلجياب هو بعينه إمكان 

عام سالب، ورضورة السلب نقيضها سلب رضورة السلب، وهو بعينه إمكان عام موجب، وكذلك 

سلب رضورة السلب، الذي هو بعينه إمكان اإلجياب نقيضه سلب إمكان اإلجياب، أي سلب 

رضورة السلب، وإمكان السلب نقيضه إمكان السلب، أي سلب سلب رضورة اإلجياب، الذي هو 

 بعينه رضورة اإلجياب.

وإذا قلت  أ واجب الوجود، فنقيضه بأن تقول، أ ليس واجب الوجود، وليس نقيضه أن 

جود، وقولنا ليس واجب الوجود يشتمل أ ممتنع، ألن ممتنع أخص من قولنا ليس واجب الو: تقول

 عىل اإلمكان باملعنى األخص، وعىل املمتنع املعلوم. 

فيتبني لنا أن أبا يعرب املرزوقي خيلط بني جهات القضايا، وقد قلنا له من قبل إنه لو درس 

 ، ولعرف الفرق اهلائل بني من يتعلم عىلابعض كتب املنطق عىل طريقة اإلسالميني الستفاد كثري  

طريقة املشايخ وعلامء املسلمني، وبني من يتعلم عىل طريقة املتفلسفة، فكيف إذا كان يستمد مقوالته 

 من متفلسفة الغرب، وسفسطائية البرش!

اإلمكان اجلامع للوجوب هو أما ما زعمه من أن  مراد الغزايل بطور وراء طور العقل، 

ويكفي أن نقول إنه ال برهان له عىل ما يزعمه كام واالمتناع، فهو جمرد مغالطة بل أكثر وأشد  وأدهى، 

 اعتدنا عىل صدور ذلك منه دائام  
104
. 

                                                           

ومع ذلك فإنا قد قمنا بإثبات أن اإلمام الغزايل مل يقل إن الطور الذي يتكلم عليه ( 104ا

يزعم هذا املجازف،  ويصفه بأنه وراء طور العقل، خمالف لطور العقل، أو رافع لألحكام العقلية كام

 .( )موقف اإلمام الغزايل من علم الكالم وذلك يف كتاب خاص سميناه



275 
 

وحقيق بمن يقرأ هذه الصفحات أن هيز  كتفيه متعجبا من هذا الفيلسوف اهلائل، الذي ال 

 ...يقول إال بام يقرره آخر البحوث العلمية والفلسفية

وما املراد هبا، فإن  من ال يعقل هذه املبادئ، وال داعي لرد  كالمه حول مفهوم الفطرة هنا، 

كيف يتصور منه أن يأيت بأمر حممود يف باب الفطرة! ولقد فطر قلبي ملا قرأت له هذه التهافتات 

 الواضحة...ساحمه اهلل!

 كتبه

 سعيد فودة

 م2008-هـ1429
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 خامتة الردِّ 

 عّل 

 الدكتور أيب يعرب املرزوقي

 

 وهي بداية 

 يد من التهافتات الفكرية التي وقع فيها الكتاب واملفكرون يف هذا العرصلكشف العد
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني وبعد، 

ها، وربام كانت الطريقة  املعزوف  عنها كنت قد بدأت الرد  بطريقة غري التي أنوي اآلن التزام 

متأثرة بام خلفه األسلوب اهلابط الذي كتب به الدكتور، خاصة فيام افرتاه يف حتليله النفيس والسيايس 

فلسفة ل اوالعالقات املزعومة مع أمريكا وإرسائيل والشيعة وأعداء األمة والتطلع إىل الثروة! فتعس  

د يف الدين ونبذ أسباب الفرقة، وهو لشخص يدعو إىل التجدي اينتج عنها مثل هذا التحليل، وتعس  

ف واالفرتاء، وتعس   ى عىل أن ينطق  ايامرس هذا النوع من التعس  ْقو  لشخص يزعم أنه ملتزم بالدين ي 

 بتلك التهم يف حق من خالفه يف جمرد مسائل علمية. 

لنار يف وملا أعدت النظر قلت يف نفيس لعل  النعرة العصبية التي يتسم هبا الدكتور قد أهلبت ا

قلبه ونفسه فبادر إىل ما خرج منه، إذ ما تصور أن أحدا يف نحو نصف عمره! ي ظهر له هذا الكم  

ه قد جدد أصول الدين فيها، وخاصة أنه يتكلم  اهلائل من األغاليط يف مقالة هائجة كتبها ظانا نفس 

جتديد الدين وإكامل  بعدة ألسنة ويطلع عىل اجلديد من العلوم املعارصة! وينوي البدء يف مرشوع

 مرشوع
105
! ثم إذا به يتفاجأ بتهافت مقوالته وادعاءاته هكذا.... فالتمست   اإلمام أيب حامد الغزايل 

له من هذه الناحية عذرا ما، ومل أعذره فيام نسبه إيل  من أباطيل ال أنوي جعلها حمل إنكار لتهافتها يف 

                                                           

ولنا ان نتوقع ما هو الدمار اهلائل الذي سوف ينسبه إىل اإلمام الغزايل بمرشوعه ( 105ا

عى هذا! وإن  ختريبه وحتريفه لن يأيت عىل فكر اإلمام الغزايل فقط، بل سوف يتعداه إىل ابن  املد 

 املفكر هذا ختريب من يسلم لن -!خطاه عىل يسري أنه يزعم الذي–دون، حتى ابن تيمية خل

 ...!اجلهبذ
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عن الرد عىل الظلم واالفرتاء بمثله، فقد تركنا األمر  نفسها، ولظهور كذهبا عند املنصفني، ولتعالينا

 إىل خالق اخللق، هو يقتص لنا ممن نسب إلينا ما مل نالبسه بل ما نعاديه! ويأخذ بحقنا ممن ظلمنا.

 وملالحظتي تكراره أنه ما أراد إال النصيحة-وهلذا، 
106

فقد تنزلت عن ذلك  -، والتعاون

ا يف الرد، وعزمت عىل أن أهتم أصالة باألمور التي تبدو املقام وأعدت النظر بعدما قطعت شوط

علمية أو هلا مالبسة بذلك. وقررت  أن ألتزم جتنب  ما يعوق اإلنصاف، وحتفيز النعرات واستفزاز 

 بواطن اآلفات
107

 ، فإن  علامءنا من أهل السنة قد نصوا عىل ذلك يف كتب البحث والنظر. 

 وف ألتزم اإلجياز بال إخالل بحول اهلل.ولضيق نفيس من تطويل الكالم معه فس

ومع أن كالم الدكتور فيه الكثري من الكالم املكرر والتهويالت غري الالئقة، واملغالطات 

املكشوفة، فأكثر من نصف كتابته تتعلق بأشخاص وأهواء نفسية مع حتاذق يف الكالم بام ال ينبغي، 

تلك الرتهات، وملا جتر  إليه من املنازعات التي ال وتعليل ملوهوم بام ال يفي، ولضيق وقتنا عن تتبع 

 تليق بنا، فقد عزفنا عن تلك الطريقة.

  

                                                           

يف أوائل رد ه ويف أواخره، مع أنه يعارض دعواه هذه بكوهنا من باب النصيحة أن ( 106ا

ما هلا بتهديد وبتخوين وقدح يف الغايات، وال تنطوي عىل هذا الكم اهلائ ل من النصيحة ال تكون مقد 

 املغالطات كام انطوى عليه مقال الدكتور. 

هذا مع قدريت عىل رد  الصاع له صاعني، والسهم سهمني بل أكثر من ذلك مما قد ال ( 107ا

يطيقه. ومع علمنا بأنه لن ينفك يتهمنا بالعديد من التهم ألنه ال يملك إال خياله اخلصب يف هذا 

 الوهم عن آيات البهتان.الباب، فمن فقد الربهان مل يملك إال تفتيق 
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 بيان خالصة مذهب أهل السنة يف هذه املسائل: أوال
108
 

ما يطلق عليه حقائق األشياء بمالحظة اخلارج، يصدق عىل أمور، الذوات القائمة بنفسها 

ودية احلادثة القائمة بالذوات، والنسب الثابتة بني ما اسواء كانت لنفسها أو ال(، واألعراض الوج

 مىض.

واإلنسان ال خيلو إما أن يزعم القدرة عىل اكتناه حقائق الذوات القائمة بنفسها، ويلزمه 

معرفة ما سوى ذلك، أو ال، فإما أن يعرف األعراض فقط، ويلزمه إمكان معرفة النسب، أو يزعم 

 ه.معرفة النسب فقط، أو ينكر ذلك كل

ونسبة الذات إىل اخلارج هو املقصود بالوجود بمعنى الكون، وهو ليس عني حقيقة الذات 

تها عين ها الثابتة يف اخلارج  بل نسبة هلا، وإنام حقيق 
109
 . 

وحقائق األشياء ثابتة عند أهل السنة، ال باملعنى املقابل للتغري، كام يتوهم بعض القارصين، 

 لعندية.بل بام ينفي النسبية املطلقة وا

وال يقول أهل احلق بوجود الكليات من حيث هي كذلك يف اخلارج، وأما يف العقل، 

فالتصورات الكلية ثابتة، عىل األرجح، ومعنى كليتها عدم منع نفس مفهومها من صدقها عىل 

 كثريين، فاملطابقة عندهم ليست مرآتية، بل صدقية، ال كام يتوهم بعض الفالسفة.

                                                           

 مع اإلشارة إىل هتافت من خالفهم.( 108ا

وإنام قلنا هذا، لئال يتوهم قارص أن قولنا بإمكان الربهان عىل وجود اهلل، يستلزم ( 109ا

 العلم بحقيقته جل  وعال!
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إمكان العلم بحقائق األشياء، وال جيزمون بتحقق حصول ذلك يف وأهل احلق  يثبتون 

الذوات ومن جهة الكون ال الكنه فإن اجلميع بل يف البعض، فيشمل العلم بالنسب واألعراض دون 

 .افيه نظر  

وما يكفي لتحقق املعرفة هو حصول أحكام ونسب صادقة عىل األمر يف نفسه، فال يقولون 

العقل أو عنده حلصول العلم، وال يشرتطون إدراكا تاما للحقيقة القائمة  باشرتاط وجود املاهيات يف

 عىل ما هي عليه يف نفس األمر.

وحقيقة اهلل تعاىل عند أهل احلق  مغايرة وخمالفة حلقيقة املخلوقات، وحقيقة صفاته ليست 

 كحقيقة صفات املخلوقات وكذلك حقيقة أفعاله.

 هو صفة املخلوق أو هيئة راسخة فيهوأحد أسباب العلم للبرش هو العقل و
110

، وقد جعله 

اهلل تعاىل سببا عاديا ملعرفة نوع من احلقائق؛ فيمكن معه العلم بالنسب واألعراض ويشمل ذلك 

 الوجود بمعنى الكون ولو يف حق اهلل تعاىل
111
. 

                                                           

ويطلق العقل عىل الفعل التعقيل بمعنى استعامل هذه الصفة أو تعلقها بمتعل قاهتا، ( 110ا

عىل املعرفة أو علوم معينة أهنا عقل، من حيث إهنا من رضوريات النظر احلاصل للعاقل،  وقد يطلق

فال يمكن تعقل إال بوجود هذه العلوم واملعارف. وقد يطلقه بعض العلامء عىل االلتزام العميل  ملا 

. وهناك عرف أنه احلق، فيقال من عرف احلق والتزمه فهو عاقل، ومن مل يلتزمه عمال  فهو غري عاقل

رشطية من جهة ما بني العقل واحلس، وال يوجد مساواة تامة كام يتوهم بعض املتفلسفة، وال علية 

 بينهام، وعىل مجيع األحوال فإن العقل ليس بجوهر عند مجاهري أهل السنة، وهذا ما عليه املحققون.

قة اهلل فنحن نقول بإمكان إثبات وجود اهلل تعاىل بمعنى الكون، ال بمعرفة حقي( 111ا

 والغربيني القدماء من -الكون بمعنى الوجود إثبات إمكان نفى أي–تعاىل، خالفا ملن نفى ذلك 

 ≤ التعليقتابع 
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، -من جهة ما–ق الوجودية ( مستند إىل احلقائاكان أو تصور   والعلم البدهيي اتصديقا

ه  يف بعض األحيان بمعلومات ولذ ْبد  لك فاإلنسان املوجود املدرك لوجوده غري املغالط وغري املعاند ي 

ال يمكنه التخيل عنها وال سبيل إىل إنكارها بلسانه إال املعاندة أو التغافل، ككون اليشء هو ما دام 

رات بدهيية وتصديقات هو، وامتناع التناقض أي اجلمع بني النفي واإلجياب. وقال أهل احلق  بتصو

 بدهيية قطعا للدور والتسلسل املفضيني للسفسطة. 

وفرقوا بني البداهة وبني ما يفرتضه الواحد بإرادته أو جيعله جعال، بأهنا الزمة ألصل 

 الوجود، وال برهان نظريا عليها، فربهاهنا
112
بعرضها عىل أصل وجودك، ومنه خاصية كونك  

الة التناقض إال بعناد أو جهل، ويستحيل بناء علم صادق عىل ما عاقال، فال تستطيع معارضة استح

 يف اخلارج بناء عىل فرض وجود التناقض
113
 فيه وإن توهم بعض املتفلسفة إمكان ذلك أو حصوله!  

_________________________ 

نويل كانت، ومن تبعهم من مغرب العرب كاملرزوقي وغريه. وقد وافقنا يف ذلك ابن كإيام املحدثني

لعقيل باهلل وصفاته، كام تيمية وإن كنا نقول بأنه قائل بالتشبيه والتجسيم، لكنه ال ينفي إمكان العلم ا

ينص عىل ذلك، وإن ألزمناه بإحالة إثبات وجود اهلل بناء عىل نفيه لبعض املقدمات التي نقول 

بلزومها لذلك، ال بناء عىل إحالته إثبات وجوده بالدليل العقيل  كام ينسب ذلك إليه أبو يعرب، 

بن خلدون، وهذا جمرد مغالطة مكشوفة ال ويعتمد عىل كالم ال يفيد ذلك املعنى، كام ينسبه أيضا إىل ا

ا  دليل عليها إال توهم حاصل عنده وملزاجه اخلاص. عىل أن يف إرجاع العقل إىل جمرد احلس  رضر 

 عىل مفهوم العقل وقد يؤدي إىل نفيه من أصله.

 وإطالق الربهان عىل هذا املعنى فيه تسامح.( 112ا

دل الطبيعي، وال نسلم بام قاله هيجل ولذلك فشلت املاركسية التي بنيت عىل اجل( 113ا

عندما بنى بعض أصوله عىل التناقض، التي أساسها وحدة الوجود عىل طريقته، وإن أعجب 

 ≤ التعليقتابع 
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من بعض  ةعاكسإهنا وقوانني االستحالة واجلواز واإلمكان تابعة ألصل الوجود من حيث 

، يبقى يف نفسه حاصال عىل وصفه الثابت له يف اال كونه موجود  لألمر يف نفسه، فاملمكن ح احيثياهت

 نفس األمر
114

، فام ال يمكن تعقل انتفائه واجب لذاته، إما بالبداهة أو بالنظر، وما ال يمكن تعقل 

 وجوده كذلك فهو حمال، وما ال يمنع الوجود واالنتفاء لذاته فهو املمكن لذاته
115

. وال يكون األمر 

عل اهلل تعاىل إياه كذلك، وليس يكون األمر يف نفسه واجبا بجعل اهلل تعاىل إياه يف نفسه ممكنا بج

 باإلرادة واجلعل، فهذه أحكام ذاتية ال جعلية اكذلك، وال يكون املمتنع يف نفسه ممتنع  
116
. 

_________________________ 

 الدكتور ببعض ما قاله هيجل واغرت به!

 وهذا القول ال يستلزم إثبات األشياء قبل وجودها، كام قد يتوهم البعض!( 114ا

حكام العقلية بمالحظة العقل، وبعضهم ولذلك ترى العلامء يعرف بعضهم األ( 115ا

 بالنظر إىل اليشء يف نفسه، أعم  من أن يالحظ يف العقل.

وهذا كام تراه بقليل من التأمل ال يستلزم كون املاهيات املمكنة ثابتة يف أنفسها بال ( 116ا

فتقول  جعل جاعل، ألن احلكم الذي قلناه إنام هو ثابت ال ملصاديق املمكنات بل ملفهومها الكيل.

وهذا بيان -املمكن هو ما ال يمنع الوجود وال يستلزمه مثال، أو ما جيوز عليه الوجود والعدم، ثم 

إذا قلت هذه املاهية ممكنة، أي ثبت هلا حكم اإلمكان. فمن الواضح أن املاهية املشار  -ملفهوم املمكن

مها الصادق عليها، فالعقل إليها ولو عند العقل أو الذهن جمعولة مهام كانت ممكنة، بخالف مفهو

يضطر إليه اضطرارا ال اختيارا، يف مقابل اضطراره إلثبات الوجوب واالستحالة. وهذا تقريب 

 مريد، إلرادة تابع غري عقيلٌّ  الثالثة العقلية األحكام إىل التقسيم إن -السنة أهل من–لقول العلامء 

 .فتأمل. جمعولة املمكنة األشياء هياتما إن وقوهلم األمر، نفس يف ثابت هو بل جاعل، جعل وال
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عىل استكناه قدر من احلقائق ولو من  قابليةوالالقدرة واهلل تعاىل عندما جعل العقل، أعطاه 

 و باللوازم، وجعل له سبيال لذلكجهة ما ول
117

، وال خيرج عن قدرة اإلله أن خيلق العلم مبارشة يف 

نفس عبد خيتاره، ولكنه أجرى عادته عىل أن خيلق العلم يف النفس عقيب النظر الصحيح، والعلم 

 املخلوق هلل تعاىل كاشف عن ذاته
118
 وعن متعل قه. 

من حيث الكنه، ومن حيث الطريق، فال سبب  فانتفى التامثل بني علم اإلنسان وعلم اخلالق

ه علم  املخلوقات، فانتفى التشابه والتامثل بذلك مع ثبوت األحكام  لعلم اهلل تعاىل كام ال يامثل علم 

 يف رتبتي الوجود.

وعندما نقول إن اهلل تعاىل يعلم امتناع اجتامع النقيضني، ونقول يف الوقت نفسه، يعلمه 

امثل يف احلكم الثابت للعلم، ال يستلزم التامثل وال التشابه يف العلم اإلهلي اإلنسان كذلك، فهذا الت

من حيث احلقيقة والكنه، وال من حيث شمول املتعلقات، وال يستلزم إثبات سبب   والعلم اإلنساين

 العلم هلل تعاىل. وهذا مثال عىل املقصود عند األشاعرة باالشرتاك اللفظي. لثبوتوطريقة  

بام أودع اهلل تعاىل  -عىل ما مل يشاهده اإلنسان بحواسه الباطنة والظاهرة-قل ويستدل الع

فيه من قدرة قابلة لذلك، ليدرك ما مل يعلم، وهذا ما يسمى بالنظر والتدبر والتفكري، والنظر عند 

 أهل احلق ينتج علام إذا صحت أركانه ولو يف اإلهليات من اجلهة التي ذكرناها
119
 . 

                                                           

فالعقل ليس بحاكم عىل اهلل تعاىل، بل حمكوم عليه، وال يستلزم تسلط العقل عىل ( 117ا

 اإلله كام يظن  الغفلة.

 أي عن كونه علام  ال شك  فيه.( 118ا

–فالنظر أو الفكر عبارة عن طرق معينة يسلكها اإلنسان خيلق اهلل تعاىل له عندها ( 119ا

 .بأمور العلم -بعدها أو معها إما
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 أنه ال يمكن الوصول إىل اليقني العلمي ال التحكمي يف اإلهليات وخالفوا من زعم  
120
 ،

 وبعض الغافلني يظنون أن هذا القول مل يطرأ إال عىل يد بعض الفالسفة املحدثني
121

، لكنه مقول به 

 منذ القدم كام نص  عليه علامؤنا يف متون كتبهم
122

 ، وردوا عليهم يف كتب الكالم.

                                                           

ومل خيالف ابن تيمية يف ذلك، بل أيد إمكان الوصول إىل الرباهني القائمة عىل ( 120ا

األحكام والصفات اإلهلية بالعقل والنقل، خالفا ملن نفى ذلك عنه. ومل يكتف بالقول بإمكان 

قال بإمكان إدراك أحكام  الوصول إىل أحكام منسوبة إىل ذات اهلل وصفاته، كام قال أهل السنة، بل

عني ذات اهلل تعاىل، وبناء عىل ذلك أثبت  احلد  لذات اهلل تعاىل، وقيام احلوادث، واحلركة الالزم 

 للحد...وهذا منشأ التشبيه والتمثيل الذي ننسبه إليه، وإن زعم نفيه للتمثيل لفظا.

إحالة  إلقامة دليل عقيل  وال هيمنا ما زعمه إيامنويل كانت ومن تبعه من املرشق واملغرب من

حتى وإن  -: إىل السفسطةصربي مصطفى الشيخ قال كام–عىل وجود اهلل تعاىل، فمبدؤه راجع 

أعجب به كثريا د. أبو يعرب وبنى عىل فلسفته النقدية كثريا من مغالطاته، ومنها قوله باستحالة إقامة 

يفيض به إىل احلرية والتوقف يف إثبات الدليل والربهان عىل وجود اهلل أو نفيه، وألن هذا املوقف 

 -اد والكفر ومعاندة األدياناإلحل من للخروج–اإلله والدين إن متسك به، فلم جيد الدكتور أمامه 

إال اللجوء إىل اليقني الذي زعمه خملوقا يف أفراد اإلنسان، علام أن العلامء نصوا عىل أن امليثاق ال 

به أحد، وأما التذكري الذي يعتمد عليه الدكتور ويظنه بمعنى يذكره أحد، وال يطالب بناء عىل ذلك 

مالحظة ما هو ثابت يف اإلنسان لكنه مغفول عنه، فلغفلته، فلم يالحظ أن  معناه قد يكون غري ذلك، 

 فلرياجع القرآن ويتأمل فيه. 

 كإيامنويل كانت.( 121ا

الرجوع إليها، بل تلك الكتب الصفراء التي يتعاىل بعض الغافلني عن قرائتها و( 122ا

 يفضلون الرجوع إىل الغربيني وإن كان عينه موجودا عند علامئنا.
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لم التوحيد، إلثبات ما يمكن إثباته بالعقل والنقل يف حق اهلل وبناء عىل ذلك، فقد أسسوا ع

تعاىل، والرد عىل ما ينسب إليه مما ال يليق به جل  شأنه. ومل يشرتطوا إلقامة العلم باإلهليات أن يكون 

بالعقل فقط كام زعم بعض اجلهلة! بل أوجبوا جواز ذلك وحصوله بالنقل أيضا، ولو يف بعض 

ؤدي إىل دور مردود. ووضعوا قانونا ملا يستدل عليه بالعقل والنقل، وما يستدل املواضع التي ال ت

 عليه بالعقل فقط، وما يستدل عليه بالنقل فقط
123

، ويف مجيع هذه اجلهات يمكن الوصول إىل أدلة 

 قاطعة عندهم ال جمرد ظنون وخطابات وشعر كام يتوهم البعض
124
. 

م الذي جاء فيه إثبات احلجج والرباهني من وهذا الكالم موافق ملا ثبت بالقرآن الكري

األنبياء عىل أقوامهم، يف باب اإلهليات، وأما ما زعمه البعض من أن اإلهليات ال يمكن الربهان 

ْرف ع    ن 
ه  ْوم  ىل  ق  يم  ع 

اه  ا إ ْبر  ْين اه  ت ن ا آت  ج  ْلك  ح 
ت  عليها، فهو خمالف للكتاب العزيز يف ذلك ومما جاء فيه او 

ج   ر  (ااألنعامد  يم 
ل  يم  ع 

ك  ب ك  ح  اء  إ ن  ر  ْن ن ش   م 
(، فام احلجة غري الربهان. ويف أي  يشء كان 83: ات 

إبراهيم عليه السالم يتكلم مع قومه، أمل يكن يتكلم يف أحكام اإلله من الوحدانية وعدم املشاهبة 

مس من املغرب بناء عىل للمخلوقات. وكذلك ملا حاج من ادعى األلوهية، وطالبه باإلتيان بالش

وجوب عموم قدرة اإلله، وقد ادعى خصمه األلوهية فطالبه بمقتضاها، وإن خمالفة الكفار باإلتيان 

بالربهان تنايف دعوى من يزعم عدم إمكان الربهان عىل مطالب األلوهية. وما معنى تكرار قول اهلل 

                                                           

وهبذا التوضيح للعقل والنقل، يظهر بطالن من قال إن العقل عني الرشع، والرشع ( 123ا

عني العقل، أو من قال إن العقل رشع باطن، والرشع عقل ظاهر، بل التحقيق إن الرشع اأي: 

معقول، أي يدرك العقل صحته وعدم خمالفته ( به إذا أطلق إال الصحيح الصحيح؛ ألنه ال يراد

للقوانني املعقولة وينفي التناقض الداخيل عنه ويثبت مقبوليته لإلنسان، والعقل مرشوع بمعنى أن 

 الرشع جييز عملية التعقل بل حيض  عليها وال ينفي وجودها. أما القول بالعينية فهو غري صحيح. 

 . أبو يعرب إىل بعض متون علم التوحيد لعله يعلم ما مل يعلم.فلريجع د( 124ا
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ن الدعاوى الباطلة يف باب اإلهليات، عىل كثري م اتعاىل اقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني( رد  

 أيأمر اهلل تعاىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم أن يطالبهم بأمر مستحيل يف نفسه!!

 

 وما فائدة النظر الذي طالبنا به الكتاب العزيز إن مل يكن من أجل إقامة احلجة والربهان.

سلامت واملواضعات وليت شعري ما الفارق بني من نفى الرباهني يف هذا املقام، وزعم امل

فقط، املبنية عىل حتكم، وبني امللحدين من العلامنيني املنكرين لأللوهية واألديان للسبب نفسه، 

ولذلك فقد قال العديد من العلامء إن هذا املوقف، وهو أساس املوقف املذهب التجريبي الوضعي 

و الطريق الواسع املفيض إىل مع خليط آخر من بعض املذاهب السفسطائية العديدة املعارصة، وهذا ه

 اإلحلاد
125
 . 

 حتليل د.أيب يعرب ملذهب ابن تيمية: ثانيا

اهتم ابن تيمية يف كتبه أساسا بالعقيدة التي يعتقد هبا، وهي عقيدة التجسيم والتشبيه، 

وخالصتها تدور حول ذات اهلل تعاىل وأفعاله، وقد كتب أغلب ما كتب ليثبت أن اهلل تعاىل موصوف 

 ..الخ. .اجلهة واحلركة والنقلة وحلول احلوادث بذاتهباحلد و

 هذا هو اهلدف األساس يف أعامل ابن تيمية
126
 . 

                                                           

ا عندما ينسب إليه هذا املذهب، واإلحلاد ( 125ا ولذلك فإنا نقول إنه يظلم ابن تيمية كثري 

 أعم من نفي وجود اهلل تعاىل، بل القدح يف صفاته الالئقة به عز وجل  إحلاد كذلك.

ي التي طبعت والتي مل تطبع بعد. فلرياجع وقد قمت بإثبات ذلك كله يف بعض كتب( 126ا

 الدكتور العبقري ما طبع منها، ولينتظر.
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ولكنه يف أثناء ذلك، اضطر إىل أن يتكلم يف أمور عارضة وخارجة عن مقصده، رأى أن 

خمالفيه أو من خيالفهم هو يقولون هبا، ويعتمدون عليها، وهي عبارة عن طرق نظرية وفكرية، 

 لك اضطر ألن يتكلم عىل تلك األمور، وخيوض فيها. ولذ

 ومن هذه املباحث كالمه يف احلقيقة واملجاز.  

كالمه يف املنطق، وفائدته، وما ينسبه إىل خمالفيه من أهنم يثبتون الكليات يف  

اخلارج، من حيث ما هي كذلك، ويف أثناء مناقشته ملن يعارضهم يف هذا الباب صدرت منه مقوالت 

 ب ما تكون إىل املنطق االسمي الذي جتىل يف الزمن املعارص عىل يد بعض علامء الغرب. هي أقر

كالمه يف بعض األدلة العقلية التي إذا صحت بطل مذهبه، كداللة قيام احلادث يف  

 الذات عىل حدوثها، وأن املوجود هل من رشطه أن يكون جسام لكي يتحقق خارجا، ونحو ذلك. 

فة، وأسباب العلم املعتربة، كاحلس والعقل واخليال، وأعاد وتكلم يف نظرية املعر 

العقل إىل احلس واخليال، بمعنى أنه اشرتط لليشء لكي يكون علام أو يصح أن يعلم أن يكون مما 

يمكن أن حيس  أو يتخيل. وهذا هو جوهر الطريقة التجريبية الوضعية التي تنفي كل ما خيرج عن 

 مدى التجربة املمكنة.

ث ابن تيمية العقائدي قاده بالرضورة إىل البحث يف بعض األسس املنهجية إذن بح

والنظرية بحسب حاجته لذلك، وهذا أمر طبيعي، بل إننا قد بينا ذلك كله يف بعض كتبنا التي 

 أصدرناها منذ حوايل عرش سنوات. 

فكل من إذن يوجد تالزم بني ما يعتقد به من عقائد، وبني هذه املقوالت التي يقول هبا، 

يقول بتلك العقائد البد قائل هبذه الطرق املعرفية، إذ ال يمكنه تصحيح القول بالعقائد إال هبذه 

الطريقة. ولكن األمر ال ينعكس، فليس كل من قال هبذه الطريقة، فهو قائل بتلك العقائد، إذ إن 
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طر اضطرارا إذا أراد أن أما من يؤمن باإلله، فإنه يض، هذه الطريقة ال ينبني عليها إال أمور معينة

 :يلتزم هذه الطريقة من النظر والفكر

إما إىل إثبات أن اهلل تعاىل جسم كاألجسام ومماثل ومشابه للمخلوقات. ومع أن ابن تيمية -

حاول االدعاء أنه يمكنه إثبات وجود اهلل تعاىل بأدلة عقلية، إال أن هذا غري صحيح، واألدلة ليست 

هي تثبت بالرضورة جسمية اهلل تعاىل ومشاهبته للمخلوقات، وهذا خمالف بأدلة أصال، وإن قامت ف

ح به يف الرشيعة. ولذلك يرصح دائام يف كتبه بأنه ال موجود إال جسم أو قائم بجسم،  متاما ملا رص  

ويعمم ذلك القول عىل املمكنات والواجب، وبعض أصحابه وأتباعه يفهمون ذلك وبعضهم ال 

يعرب فيظهر يل أنه غريب متاما عن هذه املباحث، فهو كأنه دخل بلدا غريبة  يفهمون. وأما د. أبو

عنه، ولذلك تراه يتخابط عند الكالم عىل مسائل حمددة ومشخصة بعينها، فهو ال يملك أن يتكلم 

 إال يف العموميات اخليالية واالفرتاضات اإلبداعية من عنده.

القول باملعرفة املسبقة به، وعدم احلاجة إىل وإما إىل البحث عن طريق آخر إلثبات اإلله ك -

 األدلة عىل إثبات اإلله. فيلجأ إىل أمور خيالف هبا حذاق هذه الطريقة من الفالسفة واملجسمة معا.

وهذا هو أصل إشكال أيب يعرب. ولعله حتى اآلن ال يتصوره تصورا تاما ألنه ال يعرف 

يف مقالته األخرية واألوىل حياول افرتاض بعض وال يصدق بعد بأن ابن تيمية جمسم، ولذلك تراه 

 التأويالت والتقريبات لتصوير مذهب الرجل بغري صورة التشبيه. ولن يستطيع إىل ذلك سبيال.

أما من يعتقد بأنه ال وجود إال للمحسوسات وللمجربات، وال يعتقد باإلله، فإنه ال  -

لفكر. بل هي تسد  طريق إثبات وجود اهلل عىل يمكنه إثبات اإلله بناء عىل هذه الطريقة من النظر وا

 احلقيقة، وإن زعم ابن تيمية خالف ذلك. 

 فقد عرفنا اآلن وضع د. أيب يعرب يف هذه اإلشكالية. 

 نفي الربهان العقيل عّل العقائد
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ولذلك فقد رأيناه يف هذه املقالة والتي سبقتها قد ختابط كثريا عندما رشع يقرر كالم ابن 

الم اهلل وما زعمه من أنه خملوق، وما نسبه إىل ابن تيمية من أنه ال يريد الربهان عىل وجود يف ك تيمية

اهلل وصفاته بالعقل، بل غاية ما يريده إنام هو معارضة خصومه فيام يقولون. وقد نقلت له نصا 

 واحدا فقط من ابن تيمية يرصح فيه أنه يقول بإثبات الصفات بالعقل، ويسعى إىل إقامة ذلك

 وتنجيزه فعال عىل طريقته ملتزما مجيع اللوازم التي أرشنا إليها. 

وقد رأينا د. أبا يعرب مل يلتفت إىل هذا األمر بل أمهله متاما وكأنا مل نذكره، وكأنه مل يعتمد 

عليه ومل يزعمه دعوى عريضة يف مقالته السابقة، بل رصنا نراه حياول التنصل مما قاله يف بعض 

أنه مل يرد ذلك األمر إال بالعرض، وهذا تناقض، ألنه إنام اعتمد عىل نحو هذه  املواضع، مدعيا

 املقوالت ليعارضنا يف خالفنا مع ابن تيمية وطائفته. 

يعني إن د. أبا يعرب زعم أن ابن تيمية ال يريد أساسا إال معارضة اخلصوم، وليس من 

م، وابن تيمية أعىل من أن يكون متكلام مذهبه وال طريقته أن يثبت الصفات وإال لصار متكلام مثله

 ألنه فيلسوف ال متكلم.

ف عن جمرد االلتفات إليه وإعادة رهذا هو خالصة دعواه اهلزيلة التي أبطلناها له بام ع

 النظر فيه. 

ولكنا نرى إرهاصات التفلت من مقوالت ابن تيمية إن ثبتت عنده يف املستقبل يف بعض 

جهة اهتاممه بابن تيمية ليست هي الناحية العقائدية بل املنهجية التي كالمه احلايل، ألنه يقول إن 

 ال  سلكها يف نقد األسس التي تبنى عليها املعارف ايف املنطق والعقل..إن بقي ثمة ما يسمى عق

 عنده(.

للدكتور أيب يعرب أن يقع يف تناقضات واضحة مع ابن تيمية يف هذا املجال،  ونحن نتوقع

 : يتبيان ذلك كام يأو
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فهو إن أرص  عىل دعواه أن ابن تيمية ال يوافق عىل االستدالل العقيل عىل العقائد االذات 

عندما خيوض يف تفاصيل املسائل إن جرؤ عىل -فسوف يصطدم  (.والصفات واألفعال والنبوات..

ع ما مع ابن تيمية وأتباعه يف هذا الزمان ويف كل زمان، وإن غري رأيه ذلك فسوف يتناقض م -ذلك!

إذ -يوافقه عىل رأيه  قاله هنا. وعىل األول إن أرص  عىل رأيه املزعوم، فسوف ينتهي به املطاف مع من

إىل أن يصري فرقة جديدة من الفرق املنتسبة إىل  -يوافقه عىل ذلك أناس يغرتون به وبأقواله ال بد  أن

 جوانب عديدة بني هذا اإلسالم، ويصبح ديكا حقيقيا تام  التدي ك! وسوف حيصل تعارض يف

الديك ودجاجاته، مع الديك األصيل الذي تفقه عن بيضة إحدى دجاجاته ودجاجاته الاليت 

 يتظاهرن باسمه يف هذا الزمان
127
 . 

ح يف بعض املواضع أن ابن  ونرى هذا التناقض قد بدأ ظهوره يف هذا الرد املزعوم، فقد رص 

ائد بصورة مذهبية خاصة، وإن حاول أن يعتذر له بأنه تيمية قد وقع يف بدعة أيضا عندما صاغ العق

 كان مضطرا لذلك بحسب زمنه
128
. 

                                                           

ومل نعتمد يف هذا التنبؤ ال عىل أمريكا وال عىل إرسائيل وال نحن متطلعني إىل ( 127ا

 صحبة بعض الشيعة الرافضة وال إىل ثروة الوهابية، كام يزعم املفرتون.

ذنب شيخ اإلسالم إذا كان فكر املتكلمني  وليساتأمل ما يقوله هذا الفطحل: ( 128ا

قديمهم وحديثهم متحجرا فلم يْسم  إىل ما وصل إليه من فهم عميق للثورة القرآنية التي يتمنى جل 

مفكري الغرب التنويريني حتقيق ما يقرب منها للرفع من منزلة اإلنسان وحتريره من سلطان الكهان. 

خلاتم أن جيمع مقومي العاطفة الدينية وبعدي النفس البرشية فهو قد فهم أن اهلل قد أراد يف قرآنه ا

 أعني: 

إعالء شأن العقل الفطري إلدراك الوحدانية املطلقة التي هي جوهر التصور القرآين هلل -1 

 ≤ التعليقتابع 
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والباعث للدكتور إىل هذا القول ليس هروبه من التأثر بالكنيسة الرشقية أو الغربية عىل 

حسب زعمه، بل احلقيقة الظاهرة للعيان أنه ال يريد للعقائد أن تصري معيارا بني الناس، وال يريد هلا 

_________________________ 

 الوحدانية التي يفهمها اجلميع دون حاجة خلايص يصنع العامي بالتعسري والتحيري ليقوده.

كام قد يصوغها ر من جفاف التصور العقالين للوحدانية وحترير اخليال الفطري للتحر-2

 . أحد املتكلمني املتفاقهني يف بدعة نصوص العقائد التي تؤسس سلطة اخلاصة

فهم بمنطق العرص فضال وهي بدعة ال أنكر أن ابن تيمية نفسه مل ينج منها . لكن ذلك قد ي 

العقيدة كانت عنده من جنس الكي  عن أن الدواء إذا استفحل الداء يكون بالتي هي الداء: صيغ

 إن شاء اهلل.  وسأكون طبيبهاالالزب وهو من دون شك يرتك آثارا قد ال تندمل 

فصيغ العقائد بدعة ورثها املتكلمون عن الكنيسة الرشقية وكالم فرقها ألهنا ما أتى اهلل هبا 

ومذاهبه بديلني من القرآن من سلطان أوال وألهنم ثانيا صريوها بديلة من القرآن كام صريوا الفقه 

 اهـ( والسنة يف عصور االنحطاط..

وهذا يستلزم أيضا أن ابن تيمية قد قلد الكنيسة الرشقية عندما صاغ العقائد عىل هذا 

 النحو!!

وتأمل بدقة قوله وسأكون طبيبها إن شاء اهلل لتعرف املستوى الذي وصل إليه الدكتور! 

أنه يضع نفسه يف مقام املجدد للدين، واملكمل ملا بدأ به أبو حامد فمع كل هتافتاته التي يقع فيها إال 

الغزايل ومل ينجزه ابن خلدون وال ابن تيمية، وال أعرف أي  دين جيدد وهو خمالف ألصول عديدة 

جاءت يف الكتاب والسنة، بل إنه خيالف الغزايل وابن تيمية وابن خلدون، هؤالء الثالثة الذين يتعمد 

ا إياهم أن يوهم الناس أنه مستمد منهم! وسوف نظهر ببحوث قادمة بإذن اهلل تعاىل الدكتور ظامل

مدى جتنيه عىل ابن خلدون وعىل الغزايل بتفصيل حتى ال ندع قيال لقائل، ولعل الغشاوة مت حي 

 وتزول عن عينيه، وهيهات!
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  أن تكون بني اإلنسان وبني ربهإال
129

، فليعتقد كل واحد بام شاء إذن وكام يشاء، وال جيوز لواحد أن 

يعرتض عىل غريه يف اعتقاد مطلقا، وال أن يصحح له خطأه فيها، ألنه ال يوجد رضر مطلقا يف 

فرتق عن صورته. وإن صح  هذا الفهم فليقل لنا الدكتور املحرتم كيف ي تاالعتقاد عنده مهام كان

 التي يطلق عليها اسم التنوير أحيانا وأسامء أخر أحيانا أخرى! -املعارصة املمهدة لإلحلاد–العلامنية 

وهناك وهم آخر راسخ يف ذهن د. أيب يعرب، وهو أنه يظن أنه الوحيد الذي فهم ما فهم 

ول إليه منطقه من من ابن تيمية، من أنه ال يقول إال بام يف حدود احلس والتجربة املمكنة، وما يؤ

قرب إىل االسمية والتجريبية والوضعية املعارصة، ولذلك تراه يعيل صوت ه بذلك يف كل آن، 

حنا بذلك يف العديد من املواضع يف الكاشف الصغري ويف غريه من الكتب،  واحلقيقة أنا رص 

لفوا يف منطق والدروس، وقد قال بذلك غري أيب يعرب من الكتاب املعارصين، والسابقني الذين أ

 ابن تيمية. ولكن د. أبا يعرب يرص  دائام عىل أنه ال يعلم الناس إال من خالله.

ولذلك فإنه يعتقد عدم علمنا بجهل الوهابية ومن ينتسب إىل ابن تيمية بحقيقة الرجل، 

ن أشواطا إنا أعلنا منذ زمان بعيد وما زلنا نقول إن الوهابية ما زالوا بعيدي: أعني ابن تيمية، واحلال

                                                           

ي تعاجلها لو ذكروها بفهم كوهنا متضمنة لكل تلك العنارص التاقال هذا الدكتور: ( 129ا

أن العقائد أمر شخيص بإطالق ألنه ميثاق بني املرء العقائد وكتب األربعني يف أصول الدين لعلموا 

 اهـ( .وربه وألنه من ثم ال يمكن أن يصاغ يف وصفة تفرض عّل املؤمنني

س للفكر العلامين بني أظهر املسلمني ومقتبس من علامنية الغرب، وهو  وهذا الكالم مؤس 

اعي إىل عدم التاميز بني البرش عن عىل طريق الدين ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فهو فكر داع  الفكر الد

للتحلل من األديان والتفاضل بني دين ودين عن طريق العقيدة، وأن العقائد عبارة عن خيار 

 شخص ال أمهية له يف هذا املقام!
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عديدة عن فهم ابن تيمية وآالت مذهبه الذي يقول به، نعم هناك بعض منهم يعرف متاما مقالته 

ومذهبه ويلتزم هبا، ولكن هؤالء قليلون يف مقابل اجلاهلني به ممن ينتسبون إليه، ويقاتلون من أجله 

 عىل جهل!

عنده لذلك، كام قلنا له يف مية وال أمهية يولكن أبا يعرب ال يعرف أيضا حقيقة اعتقاد ابن ت

الرد األول، ألنه ال هيمه عقيدة أي فرقة من الفرق اإلسالمية، بل إنه ال هيمه أساس العقائد التي 

ق بناء عليها بني اإلسالم وبني غريه من األديان احلالية.  يفر 

جهة من  -يف النهاية–فالدعوة التي يقوم هبا د. أبو يعرب والفكر الذي يروج له، سيساعد 

عىل معرفة ابن تيمية ومن جهة أخرى سوف تكون عامال عىل انشقاق بعض أتباع ابن تيمية عن 

نرصته وابتعادهم عنه، وإن مل حيدث ذلك اآلن فسوف حيدث يف املستقبل حاملا يتمكنون من معرفة 

 مقالته
130
 . 

وكذلك فإن من سيفهم حقيقة مقالة أيب يعرب، ويتمسك هبا، فلن يمكنه أن يتمسك 

بكامل مذهب ابن تيمية ملا يوجد من تعارض أظهرنا بعض أصوله، كام لن يتمكن أبو يعرب نفسه 

 من ذلك. بل ربام لن يتمكن من التمسك بأي مذهب إسالمي مطلقا! كام يرصح د. أبو يعرب نفسه!

 التجسيم والتشبيه

                                                           

زوقي من استحالة إقامة الدليل فلن يرىض العديد من أتباع ابن تيمية ما يزعمه املر( 130ا

العقيل عىل وجود اهلل تعاىل، وال عىل صفاته، ولن يرىض العديد منهم نفي التحديد لذات اهلل تعاىل 

واحلركة والنقلة، وقيام احلوادث بذات اهلل تعاىل، وسوف يرفضون أيضا تسمية القرآن بأنه خملوق 

 كام نادى به هذا الرجل.
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بل بإثبات لقد اتضح عند العقالء أن التجسيم ال يكون فقط بالترصيح الواضح باجلسمية، 

لوازم اجلسمية هلل تعاىل، فإن من لوازمها احلد واالمتداد يف األبعاد، ونحو ذلك، وكذلك التشبيه 

فليس من رشوط نسبته لواحد أن يرصح به ترصحيا واضحا فقط، بل إن أثبت لوازمه القريبة 

عاىل، ومن قال الواضحة غري املنفكة، فهو مشبه وإن أنكر ذلك، فمن قال بحلول احلوادث يف اهلل ت

إن صفاته الوجودية حادثة، أو أنه يتحرك كاألجسام وباقي املخلوقات من مكان إىل مكان، وهكذا، 

 فإنه مشبه وإن مل يعرتف بذلك بلسانه.

إىل أن ابن تيمية  -ولعله ال يعرف حتى اآلن–واملشكلة عند املرزوقي أنه ال يريد أن يلتفت 

ستغرب ممن نسب إليه التشبيه أو التجسيم.واحلقيقة أن تلك اللوازم، ولذلك ي -رصاحة–يثبت 

فضال عن ابن تيمية لو كان  -حسب نظريته يف املعرفة–مذهب التجسيم الزم للمرزوقي أيضا 

 عارفا، ولعله يعرف فيعرتف قريبا. 

وقد ظهر للناس أمجعني أنه ال يعرف مذهب ابن تيمية العقائدي وال هيتم بذلك عىل األقل 

لذلك تراه خيلط يف كالمه عىل القدم النوعي وقدم القرآن الشخص، أو قوله بمخلوقية حتى اآلن، و

 القرآن، وال يعلم أنه يتخابط مع ابن تيمية يف كثري من كالمه من حيث يظن أنه ينرصه ويسوغ له!
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 ابن خلدون والغزايل

 وموقفهام من علم الكالم

 اواحد عىل أن الغزايل قد ذم  علم  الكالم ذم  لن يستطيع د. املرزوقي وال غريه أن يأيت بدليل 

 يف حق مجيع الناس، أو أنه نفى فائدته كذلك، وكذلك يف حق  ابن خلدون. امطلق  

ولذلك فإن  من يوهم الناس  اعتامده عىل رأي الغزايل يف ذلك أو عىل رأي ابن خلدون، فإنه 

ويلجأ إىل الكالم البارد  -هلام اأحرض نص  إذا –واهم قطعا، وسوف يضطر إما إىل التعنت يف التأويل 

املطول الذي يسقم النفس  عند قراءته، ويمل القلب، أو إىل إطالق الكالم إطالقا واالبتعاد عن 

 استجالب الشواهد من كالمهام خوفا من الوقوع يف التناقض الواضح. 

أن عامة الناس بحاجة  واحلقيقة أن غاية ما يقوله هذان العاملان موافق ملا يقوله غريمها، من

إليه عند بيان العقائد وانتهاء البدعة  -عند هؤالء–، وتنتفي احلاجة من علم الكالم إىل قدر معني

 واملبتدعة، واضمحالل الشبه والتشكيكات الصادرة من امللحدة.

أما طالب العلم والعلامء فيحتاجون إليه عىل قدر احلفاظ عىل أركان الدين، والتمهيد 

ولذلك  ليقوموا هبذه املهمة عند شيوع الفتن والشكوك. -يصبحون علامء  –الب علم لتأسيس ط

 فإن الغزايل وغريه يقول بأن معرفة علم الكالم هبذا القدر فرض كفاية ال فرض عني.

 وهذا هو موقف علامء اإلسالم قاطبة.

 وملا كتب كتاب إجلام العوام، مل يكن يقصد أكثر من ذلك.

لتصوف فألنه رمحه اهلل تعاىل بعد تصويب اعتقاده يف اهلل تعاىل ومعرفته وأما التجاؤه إىل ا

املحق من املبطل يف العقائد، بواسطة علم الكالم، أراد أن يطرق سبيل اإلخالص والعمل الباعث 

عىل الطمأنينة والتعبد وهذا هو طريق التصوف، والصوفية من قبله ومن بعده، جيمعون بني العلم 
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ن هو رمحه اهلل شاذا من بينهم إال عند من ال يعلم أحواهلم. فلم يكن تصوف الغزايل والعمل، ومل يك

رجوعا عن الكالم وال رجوعا عن العقائد، ولو صح ذلك لوجب عليه أن يعلن عن ذلك يف كتبه، 

وعىل الطلب من الناس الرجوع إليه، فكيف  ال  ولكنا رأيناه قد استمر يف احلض  عىل ما كتبه أو

 للزاعمني أن ينسبوا إليه خالف ذلك إال بوهم قائم فيهم، أو غاية يسعون إليها!يستقيم 
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 البدهييات

لقد بينا سابقا أن املقدمات البدهيية ال سلطان للنفس عليها، وال هي متوقفة عىل اإلرادة 

 .والتواضع، بل هي الزمة ألصل التعقل، ولكن املعاندين يتكلفون إنكارها ملا تنتاهبم من شهوات

ومن أبطل البدهييات من أصلها تعذر عنده الربهان عىل العقائد مطلقا، وهذه سمة 

السفسطائية املنكرين للعقائد، وهي سمة بارزة عىل وجوه العديد من فالسفة هذا العرص، ولذلك 

ينادون بعدم فائدة أي علم برهاين عىل وجود اهلل تعاىل وصفاته، فال حجة هلم عىل ما يزعمون أهنم 

 قدون به، إنام هي مسلامت ومصادرات ومواضعاتيعت
131
. 

وال هيمنا إن كان البعض ال يقول بالبداهة، فنحن نقول هبا، وعدم قوهلم هبا، سفسطة، 

ال معنى له، ألنه إن كانت هذه بدهييات فال معنى إلثبات  م احلديث قد أثبت ذلكودعواه أن العل

 ربهان عىل أنه ليست ببدهييات!عكسها، وإن مل توجد بداهات فال معنى لقوله بال

                                                           

 بأوليات غري تواضعيةم من منطلق عرص عقيل ما يزال يقول إن الشيخ يتكلاقال: ( 131ا

كام يف كل املؤسسات املعتمدة عىل  الدومجا العقديةالتي من جنس باحلقائق األولية أعني ما يسمى 

سلطة دينية. وهو أمر ال أرى فائدة يف جمادلته حوله. ما أجادله فيه هو أنه ال يكتفي بذلك بل يريد أن 

زعم الكالم علام. وإذا مل يقل بالعلم الربهاين يف علم الكالم أو قال به بوصفه علام ينقله إىل العلم ب

وهو يقول بالعلم الربهاين ذي األوليات الدغامئية إذ هو يرى فرضيا فقد كل فائدة ودور يف العقائد. 

 اهـ. ( ..إمكانية إثبات وجود اهلل به

ح يف غري موضع بأنه ال يرى إمكانية إلثبا ت وجود اهلل تعاىل وال صفاته عقال، وقد رص 

 تابعا يف ذلك بعض الفالسفة كام قلنا، وإن نسب ذلك البن تيمية غالطا عليه!
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 وأما زعمه أن هذا من مكتشفات العلم احلديث أو العرص احلديث
132
فال معنى له، إن هو  

إال هتويل ال يمر  إال عىل السذج، فال معنى لقوله إن العلم احلديث قد اكتشف تلك األمور، فوصف 

جد من أفراده من قال هبذا الرأي احلديث يف هذا املقام غري مؤثر، ألن اإلنسان قديام وحديثا، و

الكاسد، وهؤالء هم املعاندون أو السفسطائية، والقائلون بذلك الرأي يف العرص احلديث مل يقولوا 

إنام هي قضية  اأو حديث   والقضية برمتها ال عالقة للعلم التجريبي هبا سواء كان قديام   به إال لذلك.

يذكر بتبجح العلامنيني واملاديني الذين ما رأيناهم  فلسفية وكالمية لو كان يدرك الفرق. وكالمه

 يعرفون من العلم إال اسمه. 

ن أبعض الناس ب زعميفامزال كام يزعم بعضهم أنه ال دليل عىل إثبات وجود اهلل تعاىل، ف

عىل عدم وجود اهلل، وأما نحن فنقول بأن الربهان ثابت عىل وجود اهلل تعاىل. وبعض  اهناك برهان  

قائلني مصيب وبعضهم خمطئ، ال يوجد ميزة لواحد عىل اآلخر بوصفه بأنه موافق للعلم هؤالء ال

احلديث وغريه ال، بل جمرد ادعاء هذا الوصف مبني عىل سفسطة ظاهرة، ومغالطة مكشوفة. ألن 

من  ال  العلم احلديث من حيث هو مستند إىل التجربة العلمية والقياس ليس من شأنه أن ينرص قو

 ل ألن هذه املسألة ليست من مسائله وال آلة لديه للكشف عن احلق يف نفسه فيها.هذه األقوا

                                                           

األوليات مواضعات أو أين أتكلم من منطلق عرص عقيل يعترب اقال د. املرزوقي: ( 132ا

 . اهـ( فرضيات عمل ال غري.

ىل مقتضيات هذا العرص ونحن نقول بدورنا للدكتور املرزوقي: نحن ال نلتفت إ

.. ولو كان الدكتور يدرك متاما  السفسطائي يف هذا املقام، وال نوافقك عىل ما تدعي أنه منطلق عرص 

ما قاله، ملا جعل إنكار البدهييات من مقتضيات عرص دون غريه، بل هو من مقتضيات فلسفة ونظرة 

 معينة تنكر البدهييات ويفيض هذا هبا إىل ما يفيض!
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واحلق والباطل ال يقاسان  الباطل. وما عداهواحلاصل أن واحدا من هذه األقوال هو احلق 

بميزان الزمان احلديث والقديم، بل يقاس هذا بالربهان إال عند من ال يؤمن بالربهان، فمن حقه 

 إىل أقوال سفسطية. عندئذ أن يلجأ

ولعل القائل بذلك ال خيتلف عن القائلني بتارخيية األديان، وكون التاريخ مكونا من 

مكونات األديان، وهؤالء طائفة من امللحدين، وأستغرب أن يقول بام يفيض إىل هذا الرأي بعض 

 من ينتسب إىل اإلسالم. 

تقدما مطلقا عىل  -من جهة الوجود–وأما زعمه أن الغزايل يقول بتقدم اإلرادة اإلنسانية 

 العلم اومنه البدهييات( فهذا جمرد زعم منه ودعوى ال برهان له عليها
133
. 

 

 الدكتور املرزوقي واملنطق

 

إشكالية هذا الرجل مع املنطق تتضح من عدة جهات، من جهة اعتقاده أن الرباهني املنطقية 

ية فهمه حلقيقة شكل القياس والرشوط ال يمكن أن تثبت إال الكيل من حيث هو كذلك، وإشكال

 االبتدائية له، التي يعلمها املبتدئون يف هذا الفن.

 الكيل  والكل  والوجود اخلارجي  

                                                           

تقدم اإلرادة وإلثبات هذا كتبت ما كتبت حول الغزايل يف نظرية اد. املرزوقي: قال ( 133ا

دون مقابلة بينهام أو ترتيب يف صفات اهلل للكامل والوحدانية اللذين  عّل العلم يف العقل البرشي

 اهـ. ( يقتضيان التطابق بني صفاته يف املنزلة الوجودية.
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أما بالنسبة للجهة األوىل، فإن الدكتور يعتقد أن الرباهني القياسية إن ثبت هبا يشء، فال 

تابع فيه أحد أوهام ابن تيمية التي  يثبت إال كيلٌّ من حيث هو كذلك، وهذا الزعم باطل، ولعله

، والصحيح أن الربهان يكون عىل األفراد اخلارجية كلهم أو بعضهم (تدعيم املنطقارددنا عليها يف 

بتوسط العلم بالتالزم بني الكليات، فالكليات واسطة العلم ال املربهن عليه يف اخلارج. وال حقيقة 

ا االشرتاك بني املوجودات يف بعض األحكام أو احلقائق للكليات يف اخلارج بام هي كلية. فإن جوزن

 فيجوز القياس قطعا، وليس بالرضورة أن يستلزم هذا النحو من القياس التشبيه وال التجسيم
134
 ،

ولذلك ترى املعرتض عىل املنطق ال يتنبه إىل هذه النقطة، فيزعم التناقض أو إحالة الربهان أو 

 رجالوقوع يف إثبات الكليات يف اخلا
135

 ، أو غري ذلك.

وهذا يدل عىل أن هذا القائل ال يفهم املراد حقيقة من قولنا اكل أ ب(، ألهنا يعتقد أن اكل 

(، ولذلك يتوهم أن القياس غري ممكن التطبيق إذا نفينا الكليات يف  أ( مساوية لـ  اأ الذي هو كيلٌّ

 (أانا اكل أ( أي كل فرد  من أفراد اخلارج، واحلقيقة أن هذا الفهم غريب عن املنطق، فاملقصود بقول

 إما إمكانا أو خارجا أو نحو ذلك.  (أاأي كل ما صدق عليه أنه  ،املتحققة

نا السابق عليه ولكن لعله مل يفهمه ألنا استعملنا بعض  وقد ذكرنا هذا املعنى للدكتور يف رد 

وضوع يف القضية إنام هو األفراد إن املقصود من امل: املصطلحات التي ربام مل يسمع هبا، فقلنا له آنذاك

 وليس العنوان والوصف، بخالف املحمول فاملقصود به املفهوم.

                                                           

رتاك يف األحكام واالعتبارات وهي كلية كام قد يزعم بعض الوامهني، ألن االش( 134ا

 أيضا ال يستلزم االشرتاك يف احلقائق اخلارجية.

القياس  تطبيق الشكل الكيل منولذلك تكلم ابن تيميه عىل امتناع اقال الدكتور: ( 135ا

 اهـ( إال بصورة استقرائية تقريبية. لعدم وجود كليات أصال يف الظاهرات احلقيقية
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وهذا هو الذي نص  عليه مناطقة املسلمني من املتكلمني يف املنطق، وإذا كان األمر كذلك، 

عم ذلك فال معنى لتوهم أن املطلوب إثباته أو أن نتيجة الربهان هو أمر كيل خارجا، بل إن الذي يز

 خيالف ما نصوا عليه، ويثبت عدم فهمه للمنطق
136
 . 

 القضية الشخصية والشكل األول

ح  أو بأنا  ال  وأما ما يتعلق بالقياس من الشكل األول، فمع أن  الدكتور املرزوقي قد تبج 

أخطأنا يف استعامل القضية الشخصية يف الشكل األول من أشكال القياس، وقال إن ذلك خطأ 

جيوزه املناطقة إال تساحما! إال أنا نراه يف رده الثاين يقرر األمر بصورة خمتلفة، ويعرتف أن حمض، ومل 

ليدل  (واهلل اعلماثم يقول  (جمرد رأيهااواهلل أعلم(! فام دام األمر هو : هذا جمرد رأيه هو ثم يقول

الدنيا علينا وال يقعدها عىل أنه ليس متأكدا مما قال وأنه ال جيزم به وال يقطع بخطأ غريه! فلم يقيم 

 روية! ليت كالمه يشتمل عىل فهم  أو حسنويا 

فقد زعم أن القضية القائلة اأنا أفكر( ال جيوز أن تكون يف ضمن قياس من الشكل األول، 

 : وعل ل ذلك يف مقاله األول باألسباب اآلتية

 ألن الشكل األول ال جيوز أن يكون فيه إال قضية كلية! 

 أقل من القضية اجلزئية! وألن الشخصية 

 وألن املناطقة إنام أجازوا استعامهلا تساهال! 

 كذاك قال يف املقال األول له
137
. 

                                                           

بعد ذلك أنه جمدد وحمقق يف املنطق، أو اإلبيستمولوجي أو أصول فأنى له أن يزعم ( 136ا

 الفلسفات وقادر عىل احلكم عىل عباقرة املتكلمني!
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نا األول عن تلك الغفالت مجيعا، بام ال داعي إلعادة الكالم فيه،  وقد أجبناه يف رد 

كلية  وخالصته أن املناطقة اشرتطوا لصحة الشكل األول إجياب الصغرى سواء كانت شخصية أو

وطالبناه بذكر بعض املناطقة الذين يعتد هبم  أو جزئية، وكلية الكربى سواء كانت سالبة أو موجبة.

قد قال هبذا التصور الغريب للقضية الشخصية، فلم يأت  بيشء ولن! واعتربنا ذلك ترسعا منه، 

 .اولكن يبدو أن األمر قد استفحل حتى صار عناد  

نا ال هنتم كثريا بكتب أرسطو املنطقية وال نقف عند احلد الذي ومع أنا قلنا له منذ البداية أ

وقف هو عنده، بل نلجأ إىل بحوث علامء املنطق يف اإلسالم ونستفيد منهم أيضا، هؤالء الذين ال 

 .ايعرف عنهم شيئ  

ه األخري إىل طريقة لطيفة فع ، وهي أنه اعترب كون الشخصية يف حكم الكلية، ال  وجلأ يف رد 

 رخييا وال يقره منطق أرسطو بالنظر لنظريته يف العلمأمرا تا
138

، فأضاف النظرة التارخيية التي يريد أن 

_________________________ 

وإنه ملن العجائب أن يكتب أحد كتبا يف املنطق ويقدم اهاك ما ذكره د. الفذ  أوال : ( 137ا

..... وثانيا كيف الكوجيتو بصورة منطقية أوال ثم بصورة الشكل األول من القياس األرسطي.

أنا أفكر ( يمكن أن تكون الصورة من الشكل األول هكذا: كل من يفكر موجود امقدمة كربى

ليست كلية بل هي دون حتى التسوير ( أنا أفكرا. ف( إذن أنا موجود انتيجة( امقدمة صغرى

ض مال إىل اجلزئي وتسويرها مستحيل ألهنا تتعلق بالعني وليس بالبعض وال بالكل. وأعلم أن البع

لكنها ليست كلية وال جزئية ومن ثم فهي ال تقبل ( كل أنااتعني ( أنا كيلاأخذها مأخذ الكلية لكأن 

 اهـ( الصوغ القيايس باملنطق األرسطي إال تساهال.

قال هذا الدكتور املنطقي  املتعمق يف املنطق والعلوم اإلبيستمولوجية وروح ( 138ا

استعامل الشخصيات يف املقدمات الكلية تارخييا ألن ذلك وجد يف واملعلوم أين مل أجادل االعرص!: 

 ≤ التعليقتابع 
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حياكم هبا األديان أيضا، وها هو يريد أن جيعل من املنطق والنظرات املنطقية تابعة للتاريخ فقط، أي 

 إهنا كانت تارخيية فقط يف زمان سابق، أما اآلن فال وجود هلا يف املنطق. 

 جهة أخرى، فإن ه زعم  احلدود عند أرسطو جيب أن تكون كلية ال شخصية. ومن

وثانيا، وفيام سوف يقوله  ال  وقد أخطأ الدكتور املنطقي  اإلبيستمولوجي  يف مجيع ما قاله أو

 بعد ذلك إذا كان مغايرا وخمالفا ملا قلناه له وبيناه، ونعيد بيانه اآلن.

، فيها موضوع وحممول، واملعترب يف املوضوع أفراده، أي فاملعلوم أن  أي قضية كام قلنا

أشخاصه، ولذلك جاز إدخال الكل والبعض أي السور جزئيا كان أو كليا عليه إذا كان املوضوع 

 ، والسور مطلقا ال يدخل إال عىل الكيل بمالحظة األفراد.امفهوما كلي  

_________________________ 

وبمقتىض كون . لكن وجوده التارخيي ال ينفي كونه خطأ بمقتىض نظرية العلم األرسطية أوال فعال

 اهـ( .احلدود األرسطية يف القياس متغريات وليست قيام عيينة للمتغريات

ع إخفاء فضيحته يف الكالم السابق، حاول فتأمل يف هذه املغالطة املكشوفة، ملا مل يستط

 تصوير كالمه عىل أنه إنام أراد رأيا ما يف تاريخ هذه املسألة. 

ولو كان األمر كذلك ملا صح  له أن يعرتض علينا، ولوضح أنه إنام أراد هذه اجلهة يف مقالته 

 األوىل، ولكن أنى أن نصدقه! يف هذه الدعوى املزيفة! 

رصحنا دائام أننا ال هيمنا كثريا ما يراه أرسطو بحد ذاته يف املسائل ثم نرجع ونقول: لقد 

املنطقية، ولكنا نعتد بام حققه أئمة مناطقة اإلسالم من املتكلمني، الذين ال يصل عباقرة أوروبا 

والغرب إىل كعب أرجلهم يف التحليالت املنطقية، ومع ذلك نرى اغرتار هذا املسكني هبم. والسبب 

غيبته التامة عن تأليفات مناطقة اإلسالم، وجهله التام بمنجزاهتم، ومع ذلك يتصدى يف ذلك كله 

 للحكم عليهم هبذه الصورة احلادة املخالفة آلداب الباحثني!
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ن كلية، وقد بينا أنه ال يفهم فال معنى لقول الدكتور إن املعترب يف حدود القضية أن تكو

، فالوصف بالكلية  املراد من قول املناطقة بالكلية هنا املالحظ فيها دخول لفظ الكل عىل مفهوم كيلٍّ

وصف للقضية ال لنفس احلدود. ويمكن أن يطلق لفظ الكلية كوصف عىل احلدود بنسبتها إىل 

 الكلية.

ول وال بالثاين، بل املنظور إليه بيان وصف الكلية باملعنى األ يسواملنظور إليه يف القضية ل

أفراد املوضوع املحكوم عليها بمفهوم املحمول مطلقا، وهذا شامل لكل احلاالت، أعني إذا كان 

ر، جزئي   ا اأو كلي   ااملوضوع شخصيا، أو كليا، وشامل بالتايل لكال حالتي الكيل  املسو   . أيض 

أن يؤخذ فيه السور الكيل والسور اجلزئي  وهذا يعني بعبارة أخرى، أن القياس يصح 

مطلقا، ألنا قد علمنا أن املحكوم عليه من أفراد الكيل  هو إما اجلميع اكل فرد  فرد ( أو بعض األفراد 

. ألن املقصود يف القياس إنام هو معرفة أن القضية املستعملة فيه هل تم  محل مفهوم  غري  معينة 

عىل بعض األفراد التي يصدق عليها، فإن كان املوضوع فردا واحدا  املحمول عىل مجيع األفراد أو

فقط جاز كذلك ألنه يقال عندئذ إننا نعلم أن املحمول إنام محل عىل فرد معني فقط، والقطع بحمل 

 ، كاف لتصحيح القياس.امفهوم املحمول عىل فرد واحد ولو معينا مشخص  

، وبيان ذلك بوجه آخر، أنه لو تم  تصحيح أن ت كون القضية جزئية، أي مسورة بسور جزئيٍّ

لوجب عىل سبيل القطع جتويز القضية الشخصية أيضا، ألن قوة القضية الشخصية أكرب وأعىل من 

اجلزئية عىل أي فرد يقال، بينام أنه يف ىل سبيل القطع عقوة القضية اجلزئية من حيث إن احلكم قد علم 

ما يفهم من نص  املناطقة عندما قالوا،  من األفراد، وهو فإنه يقال عىل بعض غري معني اجلزئيةيف 

اوالشخصية يف حكم الكلية(، واملقصود بكوهنا كذلك أي إهنا تقوم مقام الكلية حلصول العلة 

املشار إليها وهي أنا نعلم متاما أن مفهوم املحمول منسوب إىل فرد معني وحمدد، وال حيتمل نسبته إىل 

س جيب أن تكون مقولة عىل هذا الفرد املعني، وهذا مساو  لقولنا إن مفهوم غريه، فالنتيجة يف القيا
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املحمول مقول عىل مجيع أفراد املوضوع، ال فرق من الناحية املنطقية وال فارق يف كون هذه القضية 

 صحيحة وكون تلك غري صحيحة، عند املناطقة العاملني ملا يقولون!

 فال تساهل، وال تسامح أصال. 

ا أن املنطق األرسطي نفسه ال يقبل ذلك، وقبله مناطقة اإلسالم بالتعليل الذي ولو فرضن

بيناه، لكان هذا مثاال واضحا عىل أن مناطقة اإلسالم مل يكونوا جمرد متابعني مقلدين ألرسطو كام 

! مع أن  لدينا أمثلة عديدة عىل العديدة هم  ابتكارات مناطقة اإلسالم وبحوثيزعم هذا امل نْطْيق  احلاذق 

 فيه التي سبقوا فيها مناطقة الغرب.

والغريب أن هذا الدكتور الفذ  زعم أن القضية يف الشكل األول جيب أن تكون كلية، 

 !  ولذلك اعرتض عىل قولنا إن  اأنا أفكر( قضية يف شكل أول 

، ولكنه مبني عىل جمرد عناد  ال يع غري، فإن  اجلم واحلقيقة أن هذا االعرتاض مضحك مبك 

يعلم أن الرشط الوحيد يف الشكل األول من حيث الكم هو أن تكون القضية الكربى كلية، وأما من 

موجبة. ومعنى ذلك أن بعض أرضب الشكل األول جيوز أن تكون صغراه حيث الكيف فأن تكون 

!..  الصغرى فيها جزئية موجبة. فكيف يزعم أنه ال جيوز أن تكون قضايا الشكل األول إال كلية 

هذا األمر معلوم للمبتدئني يف املنطق، وموجود يف متون املنطق عند األشاعرة و

 واملتكلمني...

وحاول أن يقرتح سببا آخر للقول بأن القضية الشخصية ال جيوز اعتبارها يف القياس، 

فادعى أن العلم عند أرسطو ما هو إال العلم بالكليات، فخرجت اجلزئيات عن أن تكون موضوعا 

 ه.للعلم عند

 وهذا القول إن صح  عىل تأويل الدكتور فسوف ينقلب عليه كام سرتاه.
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فإن صح  أن أرسطو ال يعترب إال القضايا الكلية بحسب تفسري الدكتور، فهذا غري معترب عند 

مناطقة اإلسالم، ألهنم اعتربوا القضايا اجلزئية أيضا. فيثبت بالرضورة أن مناطقة اإلسالم خالفوا 

 ا حتقيقا عىل ما قاله.أرسطو، وزادو

 وإن زعم أن قصده أن تكون القضية حمصورة سواء أكانت كلية أم ال. 

 قلنا له إن صح أن هذا الرشط قد اشرتطه أرسطو
139

، فقد حتققنا نحن أن مناطقة اإلسالم 

مل يعتربوا هذا الرشط ألهنم نظروا يف املوضوع إىل أفراده كام قلنا، وبذلك يبطل ما زعمته من أن 

اطقة اإلسالم كانوا جمرد تابعني ألرسطو يف ما قاله ومل خيالفوه ومل يبحثوا يف املنطق وراء ما بحثه من

 هو!

عىل أن ما قاله الدكتور إنام يصح أصال يف العلم الذي ينبغي أن يكون مطلوبا عند أرسطو، 

من حيث هي  وهو العلم الكيل، ألن اجلزئي متغري وزائل وال رشف يف معرفة املتغريات الزائلة

 كذلك عنده. 

 فيتبني لك أن خمالفة الدكتور باطلة عىل مجيع االحتامالت.

أنا الذي هو فرد من أفراد اإلنسان، وهذا املعنى  :وعىل كل األحوال، فإن قولنا اأنا( أي

مساو  من بعض اجلهات لقولنا ابعض اإلنسان( وعىل ذلك فتكون من هذه احليثية يف قوة اجلزئية لو 

                                                           

ونحن نعلم أن بعض املؤرخني للمنطق قد ذكروه ونسبوه ألرسطو، ولكنا قلنا إنا ( 139ا

 عن ذلك فإن يف نسبته ألرسطو إشكاال  نعتمد عىل ما حققه مناطقة اإلسالم ال أرسطو! وفضال

 حيتاج لتحقيق، فليتأمل. 

ولكن الدكتور املتعلق بأهداب الفلسفة اليونانية أوال وبأهداب الفلسفة الغربية ثانيا أنى له 

 أن يعرف ما قرره مناطقة اإلسالم!
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 املقصود املشار إليه بأنا، لكن لو عيناها وعرفنا أن املقصود بذلك األنا إنام هو ذلك الشخص مل نعني

 املشار إليه املسمى بديكارت مثال، لكان ذلك يف حكم الكلية. 

إذا اعتربت الكلية يف العلوم، فإن األوىل أن : ولذلك قال بعض حمققي مناطقة اإلسالم

جلانب، ونظرا إىل أن الكلية يقصد هبا األفراد الذين يصدق عليهم إىل هذا ا انعترب الشخصية، نظر  

 مفهوم املوضوع ال حيثية كوهنا كلية. 

 وبذلك يتبني لنا عىل كل االحتامالت أن كالم الدكتور غري قوي مطلقا.

ولذلك كله فقد قلنا له يف ردنا األول، ال حتاكم األقوال باعتبار املنطق الذي درستموه عن 

، فاملصيبة الكربى عند هؤالء أهنم مل يقرأوا كتابا منطقيا كتبه القطب التحتاين أو الرازي أرسطو فقط

 أو نحومها من عباقرة مناطقة اإلسالم. 

وال بد  أن الدكتور قد اعتمد بعض ما قاله مؤرخو املنطق األرسطي، ومل يفرق بني كون 

، وبني أن القياس نفسه هل العلم الذي يطلبه أرسطو كليا، ليمكنه تعميمه، وألن الكيل  ثابت وأزيلٌّ

 يمكن تطبيقه عىل الشخصيات املحكوم عليها بكيلٍّ كمثالنا أو ال!

وإن قصد بقوله إن حصول اعتبار القضية الشخصية تارخييا يف القياس ال يستلزم صحتها. 

ة ثم زال. إن قلت هل تزعم أهنا اآلن غري معتربة يف القياس، وأن اعتبارها كان لفرتة معين: فنقول له

 ذلك أمكننا أن نثبت لك بسهولة بطالن قولك. 

وإن زعمت  أن الذين قالوا ببطالن اعتبارها يف القياس كانوا بعض املناطقة، فام زال بعض 

.  املناطقة يقولون هبا حتى اآلن، ومل يتغري يف ذلك يشء حتى تقول إن هذا األمر تارخييٌّ

علة رفضه للموضوع الشخص إنام هو أن أرسطو اعترب  وأما ما أشار إليه الدكتور من أن

 احلدود متغريات، ولذلك جيب رفضها. 
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إن اعتبارها كليات اأو متغريات( ال يكفي للربهان عىل رفضه االعتداد : فنقول له

بالشخصية، ولو قال ذلك فهذا ليس الزما بالرضورة ملاهية القياس، ولذلك فإنا لو صح قول 

ليه دائام تقليدا له بال نظر وال استدالل، نخالفه فيه ونصحح القياس كام صححه أرسطو الذي حتيل إ

، فيثبت لك من هو فعال املتابع ألرسطو املقلد له غري العارف بإنجازات مناطقة  علامؤنا من قبل 

 اإلسالم.

 ومل ال يقال إن أرسطو إنام اعترب الكليات ابمعنى املفاهيم الكلية ال القضايا الكلية( ال

لكوهنا متغريات كام تزعم حتى خيرج منها الشخصية، بل إنه اعتربها لكوهنا كليات والكليات ثابتة، 

اعتباره هلا يف القياس هو كوهنا ثابتة ال كوهنا متغرية، ويمكننا أن نأيت لك بالعديد من الشواهد  ة  ل  فع  

 من كالم رشاحه مما يدل  عىل ذلك.

، اهنا ثابتة، ورشف العلم إنام هو لكونه كليا ثابتا، ال متغري  وإذا ثبت أنه اعترب الكليات لكو

كام تزعم، فيلزم من ذلك لزوم اعتبار الشخصيات يف القياس املنطقي حتى عىل رأي أرسطو، ألن 

الشخصيات ثابتة من حيث كوهنا هذه الشخصيات أي ما دامت موجودة ولو ومها. لكن عدم 

ضا عن العلم الكيل من جهة كونه عاما منطبقا عىل كثريين ال اهتامم أرسطو هبا راجع ألنه يبحث أي

عىل جزئي واحد يزول ويفنى، وهلذا ركز نظره عىل اجلزئيات من حيث اندراجها حتت كليات، فإذا 

 حكم عليها لعلة اندراجها حتت الكليات فهو يدرك إذن حكم مجيع اجلزئيات املندرجة حتتها.

ة أرسطو يف نظريته يف العلم كام أرشت  إليها يف أثناء ال يلزمنا متابع: وأخريا أقول لك

 كالمك، فإنه يوجد لإلسالميني نظرية يف العلم غري نظرية أرسطو.

وأما ما أتى به الدكتور من كالم عىل القضية التأملية فال يفيده مطلقا، بل هو جمرد ثرثرة ال 

هبا، فال جيوز معارضتنا هبا. وقد بينا ما قيمة هلا، واستعارة ملفاهيم من فلسفات ال تلزمنا وال نقول 

نا األول.  يمكن أن يقال عىل ذلك يف رد 
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 تتمة يف الكوجيتو

وأخريا نقول له نحن نعلم أن ديكارت اعرتض عليه بأن كالمه يرجع إىل الشكل األول، 

إىل  وأنه رفض هذا التحليل، لكنا إذا اعتربنا قصة ديكارت نفسه واقعة وحادثة ما، فإننا نحللها

قياس من الشكل األول، وبذلك نربهن عىل أنه يمكن تفسري مقولته اعتامدا عىل املنطق املعروف، 

 وال حاجة لنا إىل موافقته عىل ما سامه بمجرد احلدس، أو االنتقال الدفعي. 

هل ساق ديكارت الكوجيتو ليربهن عىل وجود نفسه فقط : ويوضح ذلك أنا نسأله فنقول

جرب جتربته، أقصد التأمل. إن أتى به ليربهن عىل أنه اعتقد وجوده فقط ومل أو عىل وجود كل من 

 ، فهذا يبطل أساس فلسفته ويصبح الكوجيتو بال فائدة أصال. يرد إثبات وجود كل شخص مفكر  

أما إذا قلنا إنه إنام أراد أن الكوجيتو يصور جتربة عامة يربهن هبا كل من جرهبا عىل وجود 

نه أن يسري يف طريقة ديكارت الفلسفية...الخ، فهذا يؤكد اجلهة العامة التي نفسه ومن ثم  يمك

تصحح افرتاضنا أنه أخفى مقدمة مسترتة يف نفسه، حاصلها أن كل من يفكر موجود. وبذلك يصح 

 لنا إرجاع الكوجيتو إىل قياس من الشكل األول. 

لشكل األول، وحتريره وبيان والغريب أنه بعدما بيناه هلذا الدكتور من حتليل للقياس من ا

جهة حتليلنا وردنا عىل ديكارت يف الكوجيتو، زعم بكل ترسع وبال أدنى اعتبار لكل ذلك، أننا مل 

نفهم ما قاله، والعجيب أنني بعدما نظرت فيام قاله يف رده وجدت  أنه يكرر معظم ما ذكرته له يف 

 عجب.ردي األول عليه ونسبه إىل نفسه. وهذا يستدعي منتهى ال

 خامتة يف هذا الباب
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 األعجب من كل ما مىض بعدما قاله الدكتور يف رده األول
140

، فوصف ما قلنا به أنه من 

العجائب، وقد بينا أن العجب هو اعرتاضه عليه، ولكن األعجب من كل عجيب هو ما علق به يف 

ه األ لم والدراية، وأهنا جمرد التي سقناها وأثبتنا خلوها عن العخري بعد كل تلك احلجج املتومهة رد 

هذا ا: حماوالت للتخلص من املأزق الذي وقع فيه، فقد قال بعد ذكره كل تلك املحاوالت العرجاء

اهـ، فإذا كان هذا جمرد رأي لك، واهلل أعلم! فلامذا تعجبت من فعلنا السابق من (.رأيي واهلل أعلم

جب، فالعجب منك يا دكتور تترسع التصوير بالقياس من الشكل األول! أال يستدعي ذلك كل الع

نا عليك ورؤيتك كل تلك اجلهات املتهافتة من كالمك، ال  يف االهتام بعدم العلم، واخلطأ، ثم بعد رد 

هذا رأيي ا :و بعضها عى األقل. وتلجأ بعد ذلك كله إىل أن تقولأتستطيع أن تقر  بضعف أقوالك 

تدعي كل هذا اهلجوم واهتامنا بأنا نأيت بالعجائب! ، فإن كان هذا جمرد رأي لك، فهل يس(واهلل أعلم

 آتيا بالعجائب إال أنت يا حرضة الدكتور! اوما أرى أحد  

 فسبحان اهلل تعاىل!

  

                                                           

وإنه ملن العجائب أن يكتب أحد كتبا يف املنطق ويقدم الكوجيتو اقال هناك: ( 140ا

 اهـ( صورة منطقية أوال ثم بصورة الشكل األول من القياس األرسطي.ب



311 
 

 مسألة الكامل وقاعدة 

 )ما جاز هلل تعاىل وجب له(

 

مل يستطع الدكتور املرزوقي أن يتخلص مما ألزمته به يف مسألة الكامالت مع أنه هو الذي 

هبا يف رده األول الذي يزعم أنه جمرد عرض صداقة، سبحان اهلل كيف جيتمع عرض الصداقة جاء 

مع االهتام بالتخوين والتسبب بالتخلف لألمة، وخيانة القرآن الكريم، واالهتام بقصد 

 ..الخ االهتامات املرزوقية اجلاهزة....الزعامة

 ا يزعمه...عىل كل حال فإنا قد جتاوزنا هذه النقطة، فال مصداقية مل

وحاصل مسألة الكامل والنقص، أن مقصدنا بأصل الوجود كان أصل معنى الوجود، ال ما 

منه ينبعث الوجود. أي إن األحكام التي يمكن أن ننسبها بمالحظة حمض معنى الوجود هي كذا 

اإلتيان  وكذا، وألنه توهم بناء عىل عدم فهمه أنا أردنا ما ينبعث عنه أو منه الوجود، فقد سارع إىل

 بمعان  مثل وحدة الوجود.

ولو تنبه الدكتور إىل ما قلناه أوال، وما قلناه ثانيا لكفانا وإياه هذه اللجاجة البادية منه. وهو 

ال يريد االعرتاف مطلقا أنه أخطا الصواب يف اهتامنا بام نسبه إلينا يف هذه املسألة، كام يف غريها من 

العناد، ومعنى ذلك أن العناد قد جتىل فيه جتليا خالصا، املسائل، وكل هذا عناد حمض، وحمض 

بسهو، أما هو فمحض العناد متجلٍّ  بجهل، أو اخملوط   ابخالف غريه فإنه ربام يكون الواقع فيه عناد  

 فيه.

وأرجو أن تقيس أهيا الدكتور هذا املثال عىل ما سقناه إليك سابقا، وعىل كالمنا يف تدعيم 

 ملعنى الذي تنكره حتى اآلن. املنطق، لتعرف حقيقة ا
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وعىل كل حال، فال بد  من تنبيه اإلخوة القراء أن د. أبا يعرب ما يزال حتى اآلن حياول 

إثبات  اهإليه أنه ال يريد بكتبه التي ألفاهلروب مما وقع فيه من تناقض مع ابن تيمية عندما نسب 

ما كان يعارض املتكلمني إال لكي ينفي  ، بل إنه-أي ابن تيمية–العقائد الدينية عىل حسب اعتقاده 

ما يزعمونه. وقد ظهر بطالن هذه الدعوى ظهورا تاما يف ردنا األول عليه، بام ال داعي إىل التطويل 

فيه، وبينا هناك أن الدكتور مل يكن يعرف أصال قاعدة اما جاز هلل فقد وجب له( وما يرتتب عىل 

 يعيد نظراته إىل ابن تيمية، وما أراه إال قد بدأ ذلك.  ذلك من أحكام أعتقد أهنا أذهلته وأنه سوف

وهلذا املأزق العظيم الذي وقع فيه، فإنه يتجاهل جتاهال تاما هذه املسألة يف رده األخري، 

 وكأهنا مل تكن! ولعله يدعو اآلن بينه بني نفسه أن لو مل يكن قد تكلم فيها أصال!
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 قصة )الكاوزا سوي(

 

أردت قوله للدكتور يف هذا املجال إنام هو عدم لزوم استعامل  يف احلقيقة إن كل ما

مصطلحات أجنبية غريبة عن الثقافة العربية، مما يسبب بعض النفور عند البعض أو بعد املعاين 

كام فعل –املرادة منها، مع علمنا أن العديد من املصطلحات التي يستعملها الغربيون إذا ترمجناها 

 قد ال تدل  داللة واضحة عىل املعنى املراد باللفظ املرتجم به عندنا. -حالدكتور يف هذا املصطل

وقد أردنا أن نأيت بمحاولة لرتمجة هذا املصطلح اعتامدا عىل معرفة قديمة باللغة اإليطالية، 

 ، خالف ما بين اه. هومل نقصد ال التفاخر بذلك وال غري

نعرفه يف هذه اللغة، والذي يرصح بذلك وقد وضحنا للدكتور أنا قد نسينا الكثري مما كنا 

 يستحيل أن يكون قد أراد التفاخر، فإن التفاخر إنام يكون بام يعرفه اآلن ال بام نسيه. 

ونحن مل نجزم مطلقا أن هذا املصطلح باللغة اإليطالية، بل غاية ما فعلناه أنا ذكرنا ما يقابله 

ك بحسب لكنته التي كتبه هبا، خاصة أنه مل يكتبه باإليطالية واحتملنا بعد ذلك أن يكون بغريها، وذل

 باحلروف الالتينية، فقدرنا أنه أقرب ما يكون إىل اإليطالية، وقلنا قد يكون التينيا أو غريه.

والذي يتكلم هبذه الطريقة فهو من أبعد الناس عن إرادة التفاخر خالفا ملا زعمه هذا 

نحن نعلم أن العلم هبذا املصطلح ال يتوقف عليه املتهجم املخالف آلداب الكالم أوال وأخرا. و

أنا قد استفدنا  -مع ذلك–علم كبري، فإنا نعلم أن املعاين هي املقصودة ال املصطلحات، ونعرتف 

 معنى هذا املصطلح بسببه!

ولكنا نرى أن الدكتور اللبيب قد فرح كثريا هبذه اللقطة، عندما أوردنا ما قد يرادفها 

هي بالالتينية، وفوجئنا به يرتب عىل ذلك العديد من األمور الغريبة العجيبة، وكأنه باإليطالية، بينام 
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غافل عنها، ونبهه إىل  -أي صاحب األلسن املتعددة–نيس أن هذا الذي خياطبه قد دله عىل أمور هو 

عددة معان  غائبة عن ذهنه، وبني أخطاء يف كالمه مل يكن عارفا هبا لو أنصف، فلم تنفعه ألسنته املت

 فتمنعه من الوقوع يف هذه األخطاء اجللية واجلهاالت املكشوفة.

ح   هبا،  اومع ذلك فإنا نراه قد كرر االكاوزا سوي( يف رده الثاين أكثر من ست مرات، ف ر 

وقد ابتسمت  كثريا عندما تصورته يف هذه الفرحة كالطفل الذي دخل مكتبة ضخمة فيها من الكتب 

ما ال يطيقه عقله وال يقدر عىل قراءته، فحار يف داخلها، بامذا يلعب! وبينام  لكبار العلامء والفالسفة

هو يبحث يف املكتبة إذا به جيد لعبة مرمية يف زاوية من زواياها، فحملها وجعل يطوف هبا نواحي 

املكتبة وهو يغني ويرقص فرحا. هذا هو حال الدكتور مع ردي الذي كتبته عليه وفرحه بالكاوزا 

 سوي.

كام –و يف احلقيقة مل جيزم بتخطئتي يف مسألة من املسائل التي ناقشته فيها يف ردي األولفه

إال يف القول بأن هذا املصطلح ليس إيطاليا، بل هو التيني، يا اهلل ما أعظم هذا األمر! وكم  -تبني

 األمرين، فرح به الدكتور اجلليل، سلمنا أنه التيني يا حرضة الدكتور، فام هو الفارق الكبري بني

وماذا يفيد كونه التينيا من كونه غري التيني يف مقام مناقشتنا؟ وخاصة أنني مل أجزم بأنه إيطايل بل 

كالمي يدل  عىل أنني أرجح هذا ترجيحا، وأين غري متأكد منه، وقد قلت قد يكون التينيا، ثم ذكرت 

أنكره الدكتور، فاملصطلح املذكور  أن الالتينية قريبة من اللغة اإليطالية، وهذا صحيح متاما، وإن

 وهو قريب جدا مما ذكرته باإليطالية ،causa suiيكتب بالالتينية 
141

، وأخشى أنه هلذا مل يذكر 

الدكتور كيفية كتابة هذا املصطلح يف رده األخري؛ فأكون قد أرشت إىل احتامل صحيح، فضال عن 

 أنني مل أجزم بام ادعى أين جزمت به.

                                                           

 .causa sua( 141ا
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طلح من الناحية اللغوية، فهي ليست ذات بال يف نقاشنا، وإن جعلها ولنرتك ذلك املص

الدكتور قميص عثامن، ولنتحدث يف معناه االصطالحي، فقد ترمجه الدكتور بأنه االذات التي هي 

 املعلولة لذاهتا(، وقال إن كل من يقول بوحدة الوجود فهو قائل هبذا املعنى. 

ذا التعميم ال يصح  عىل إطالقه، فليس القائل وقد ذكرت للدكتور يف ردي األول، أن ه

إن الذات معلولة لذاهتا، بل يقول إن الذات علة ملظاهرها وأحواهلا، أو فاعلة  ال  بوحدة الوجود قائ

 هلا، وفرق كبري بني كون الذات علة ملظاهرها، أو جتلياهتا، وبني كون الذات معلولة لنفسها.

أطلق اسم الذات عىل تلك املظاهر، ولكن أصحاب وال شك يف أنه إنام قال بذلك ألنه 

 الوحدة ال يطلقون اسم الذات عىل ذلك
142
. 

                                                           

وهي مالزمة لوحدة الوجود إما بداية هلا أو غاية كام سنبني اقال الدكتور املرزوقي: ( 142ا

ة بعد قليل. فهي علة بدايتها ألهنا ترجع اهلل إىل خلقه ذاته بالتخلق والتمظهر يف العامل وهي علة الغاي

وال يدري اوقال: اهـ. ( ألهنا ترجع العامل إىل خالقه بالتحقق يف اهلل وذانك مها شكال وحدة الوجود.

أو انتفاء اهلل قيامه ( حمايثة الرب يف العامل)بصورة أدق عالقتها بشكيل وحدة الوجود ما هي أعني أوال 

اتصال )لعامل الذي هو عني اهلل واملستقل بتوحده مع العامل فيكون اهلل جمرد روح أو نفس حمايثة يف ا

)كام عند ابن عريب أو الوجود باملجايل إن صغناه بمصطلح ابن خلدون يف ( العامل واندغامه يف املتعايل

أو ثانيا انتفاء العامل بتوحده مع اهلل فيكون العامل خلبا مدركيا عند اإلنسان ( املقدمة ويف شفاء السائل

ْسِمية أي الالعاملية)كام يف الوحدة املطلقة بلغة اب ( .( ن خلدون أو كام يف نسق سبينوزا ويسمى الأْل ك 

)أي أن التي هي جوهر وحدة الوجود احلقيقية  الكاوزا سويوقد حاول أن يكلمنا عن ااهـ، وقال: 

)تبعا فنظريات الشريازي الطبيعية التي جتعل املاهية عرضا للوجود  .( اهلل علة نفسه ومعلوهلا

( قتول وإن بآليات تأويلية أكرب الطالعه عّل فكر ابن عريب وعكس احلل السينويللسهروردي امل

 ≤ التعليقتابع 
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 فقد تبني لنا أنه أخطأ أيضا يف توجيه املعنى املراد بوحدة الوجود.

فهؤالء القائلون بوحدة الوجود ال يقولون إن الذات هي علة نفسها، بل يقولون إن الذات 

 أو أحواهلا أو فاعلة هلا، وفرق كبري بني األمرين. االتي هي الوجود( علة ملظاهرها 

يعني إهنم يقولون بقيام فعل الذات ااهلل( يف نفس الذات، وهذا املعنى يعني قيام املظاهر 

بذات اهلل تعاىل بإرادته أو لذاته بال توسط اإلرادة، عىل اختالف بينهم، وعىل كل األحوال، فاهلل 

تقوم بذاته، أي حتل   -بغض النظر عن حقيقتها–ه، فأفعاله عندهم مترصف بنفسه، أي مؤثر بذات

أرجو أن تعلم يا : بذاته، فإذا كان الدكتور حانقا عىل القائلني بوحدة الوجود هلذا املعنى، فإنا نقول له

حرضة الدكتور أن ابن تيمية يقول هبذا املعنى، فهو يقول إن اهلل تعاىل يترصف بنفسه، وحتل احلوادث 

احلرف، وإرادته احلادثة، وقدرته احلادثة، وأفعاله احلادثة األخرى من حركة وانتقال اكالصوت و

..الخ( بذاته، وهذا هو معنى الترصف بنفسه الذي يقول به ابن تيمية. فكان عليك أن حتنق .وغضب

أيضا عىل ابن تيمية أيضا يف ذلك القول. علام بأنني قد شاهبت بني ابن عريب وابن تيمية من هذه 

_________________________ 

تقتيض تأسيسا ميتافيزيقيا هو عينه الصوغ الفلسفي لوحدة الوجود املحايثة. والوجود عندما يصبح 

هو عني املوجود يتحول املوجود املتعدد إىل أحوال الوجود الواحد أحواله التي تكون يف شالل 

األبدي للرصاع اجلديل كام هي احلال يف وحدة الوجود السبينوزية ويف أمواج البحر  السيالن

التلمسانية والتسرتية. وهو تطور طبيعي يمكن أن نعترب انطالق الشريازي فيه من وحدة الوجود 

)ومعدومات بداية طبيعية له. فإذا حايثت أعيان ابن عريب الثابتة يف الوجود ( )ابن عريباحلامتية 

أو حل فيها الوجود ليخرجها من العدم صار املوجود املتعدد عني الوجود املتوحد ( عتزلة الشيئيةامل

وصارت وجودها أمواج البحر بلغة التلمساين فتكون ذات حركية ذاتية ألن الواحد بذلك يكون 

 اهـ( وتصبح املوجودات كلها أحواال تطرأ عىل قيام الواحد.( )كاوزا سويعلة معللة لذاهتا 
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وتكلمنا عىل هذا  (نقض العقيدة التدمريةاجلهة ومن جهات أخرى يف غري كتاب من كتبي، ومنها ا

املعنى يف تعليقنا عىل رسالة وحدة الوجود للشيخ عبد الغني النابليس ويف غريه من املواضع، ولكني 

 .  ال أعتقد أن الدكتور عارف بحقيقة اعتقاد ابن تيمية بعد 

يف كالم الدكتور أنه خيالف أصول عقيدة ابن تيمية، وذلك من  وقد يبدو لنا من آن آلخر

جهة أن ابن تيمية يعتقد أن احلق يف اخلالفات العقائدية واحد ال غري، فال جيوز لغريه البقاء عىل ما 

هو عليه من اعتقاد، فال يصحح بقاء الشيعي عىل شيعيته وال املعتزيل عىل معتزليته وال األشعري 

كنه يبطل تلك املذاهب مجيعا، ويقول إن احلق واحد ال يتعدد، ويقول إن احلساب عىل أشعريته، ول

يف يوم الدين سوف يكون ايضا عىل تلك العقائد واالختالفات فيها. أما الدكتور فال يرى شيئا من 

ذلك وإن حاول إظهار أنه موافق البن تيمية يف بعض اجلهات، وسوف يرتتب عىل هذه املسألة 

شاذة أخرى عند الدكتور، وهذه نقطة خالف جوهرية عىل الدكتور أن يعيها، وعىل أقوال غريبة 

املتأثرين بكالمه الظانني أنه ينرص ابن تيمية التنبه لذلك، فهو يف هذا األصل خيالف مذاهب 

 اإلسالميني مجيعا يف قوهلم إن احلق واحد. 
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 تنبيهات عامة

 

يف مقالته األوىل، فإنه حياول اآلن قدر ما يطيقه  تبني لنا أن ما اعتربه الدكتور أمرا أساسيا

التملص منه، بل عدم اإلشارة إليه مطلقا وكأنه مل يكن! وما مل يكن مهام فإنه يكرره ويردده ما شاء له 

 ذوقه وكرم خلقه أن يفعل!

للحقائق ومغالطة مقصودة، وهو  اوهذا يف احلقيقة خداع مقصود للقارئ، فإن فيه قلب  

 البحث والنظر. مناف  آلداب

ج عليها الدكتور يف رد ه األخري مع أنه اعتربها  وسوف نذكر بعض املسائل التي مل يعر 

ج عليها وهون منها خالفا ملا زعمه يف رده األول من أهنا أصلية وأساسية،  أساسية أصلية، أو عر 

 : ونضم إليها بعض مغالطاته املكشوفة

علم الكالم، وينفي فائدته، وقد ثبت لنا خالف  أن ابن خلدون يعارض ال  زعم أو: أوال

 ذلك. وقد ثبت للقارئ أن ما ينسبه البن خلدون ال يقول به.

زعم أن اإلمام الغزايل يعارض علم الكالم وينفي فائدته مطلقا، وقد ثبت لنا خالف : ثانيا

 ذلك. وقد ثبت للقارئ أن ما ينسبه للغزايل ال يقول به.

اإلهليات والصفات...الخ( التي اابن تيمية ال يريد إثبات العقائد زعم الدكتور أن : ثالثا

يقول هبا باألدلة العقلية، بل إن غاية مراده هو معارضة املذاهب الكالمية األخرى. وقد ثبت 

 للقارئ خالف زعم الدكتور، وأنه ينسب البن تيمية ما ال يمكن أن يقول به.

خلط يف املنطق ونفرتي عىل ديكارت ونحرف مقولته لقد جترأ الدكتور باهتامنا بأنا ن: رابعا

يف الكوجيتو، ونخطئ يف تطبيق قواعد املنطق، وقد تبني للقارئ الكريم يف الرد األول وما كتبناه هنا 
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أيضا أن دعاوي الرجل ليست بذات بال وال هلا قيمة مطلقا. بل هي جمرد أخطاء مرتاكمة ومعاندات 

 مقصودة.

يف هذا  رأيهبعقيدة ابن تيمية وال ب عدم مباالتهتور يف الرد األول نسبت  للدكلقد : خامسا

املجال، بل إن كل ما حياول فعله هو التعلق به من جهة بعض أصول النظر التي قال هبا، وقد أعلن 

الدكتور يف هذا الرد إعالنا أنه ال هيمه ما قاله ابن تيمية يف جمال االعتقاد، بل إنه قال إنه اقرتف 

، فشابه بقية املتكلمني الذي يتهمهم أهنم  هاعقائد وتقديمها للناس لكي يعتقدويف تلخيص الالبدعة 

 أخذوا هذا االمر وهو تلخيص االعتقاد من الكنيسة الرشقية.

نسبت  للدكتور يف الرد األول أنه خمالف جلميع الفرق اإلسالمية يف عقائده، وقد : اسادس  

ه احلايل.  اعرتف بذلك يف رد 

ما زال الدكتور مرصا عىل أن علامء الكالم والفقهاء والصوفية ابإطالق( هم : سابعا

السبب األصيل يف التخلف احلاصل لألمة اإلسالمية افهم عنده جمرد عصابات مافيا خيونون دينهم 

توسال بذلك لعرض من احلياة الدنيا، وطلبا للثراء والسلطة التي هي مطلبهم يف ذلك!! إىل آخر ما 

ه(، وما يزال حياول الدعوة إىل ذلك يف مقاالته، وهذا النهج قديم حديث عنده، وما يزال يتفوه ب

يتأكد يوما بعد يوم. وال خيفى مدى الرضر الذي يلحقه ختوين العلامء والفقهاء والعاملني يف األمة 

راسخة. اإلسالمية عىل ثبات شخصيتها، ووثاقتها أمام املهددات من املخالفني ألصوهلا الدينية ال

وهذه الدعوة يتشبث هبا مجيع العلامنيني واحلداثيني والقادحني يف اإلسالم توسال إىل ذلك بالقدح يف 

 محلته والداعني إليه عرب التاريخ. 

من املالحظ أن د. املرزوقي يلقي بآرائه إلقاء وال يبذل أي جهد يف إثبات دعاويه : ثامنا

فكل ما نجده يف خطابه جمرد كالم يف كالم، وآراء هي أقرب  التي يدعيها ومنها ما سبق اإلشارة إليه،

لالنطباعات النفسية منها إىل النظر والفكر، فيبدو يل أنه يف ذلك أيضا متابع للنهج الذي صار إليه 
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العديد من فالسفة السفسطائية يف هذا الزمان، الذين استعاضوا عن األدلة والربهان بمجرد الكالم 

ا التشقيقات اللفظية وجعلوها تزييفا للحقائق، وهذه الصفات هي ما كان والثرثرة، واستحسنو

عليه السفسطائية يف زمان اليونان وما سيكونون عليه يف كل زمان، فمن ينفي الربهان واألدلة، ال 

يملك عوضا عن ذلك إال الثرثرة اللفظية، فتصبح تلك اسرتاتيجية له يتوسل هبا إىل تصديع رؤوس 

الكالم تفيد هؤالء يف اإلكثار من اإلهيام للمخيلة اإلنسانية برتديد الصور التي يريدوهنا قرائه، وكثرة 

مرات عديدة وبأساليب متنوعة عىل أذهاهنم، فربام تثبت يف أذهاهنم بعد ذلك نتيجة لكثرة الكالم 

 واإلحياءات املبارشة وغري املبارشة.

عري مفاهيم وألفاظا من فلسفات لقد تبني لنا بصورة واضحة أن الدكتور يست: اتاسع  

متعددة خمتلفة التوجهات، ويستفيد من اطالعه عليها ليوظف ذلك كله يف التخييل للقراء وإهيامهم 

، فيستعني بوسيلة معارضة رأي برأي غريه،  بأنه يستدل ويربهن، لكن غاية ما يفعله أنه ينقل ويقص 

إىل هدفه من إثبات رأي معارضه ملجرد وجود ويكتفي بمجرد هذه الوسيلة فيعتربها كافية للوصول 

من يعارضه، ومن الواضح أن يف هذا نوعا من السفسطة القائمة عىل الدور من جهة، وعىل املغالطة 

 من جهة أخرى. 

اجلانب الشخص واضح متام الوضوح يف الدكتور، واألخالق الفظة ظاهرة بادية : اعارش  

هجوم عىل اآلخرين وتسفيه آرائهم واحلط منهم ملجرد أهنم عليه، حيث إنه يندفع اندفاعا عظيام لل

خيالفونه، وال هيتم من بعد ذلك كثريا يف حترير االستدالالت عىل آرائه، بل تراه ال يمنع استعامل 

للوصول إىل هدفه، وقد رأينا أمثلة عديدة عىل  ااملغالطات والتحايالت املختلفة استعامال مقصود  

حماولته هدم علم الكالم بإهيام القراء ببعض املقدمات املتعارضة، يف حني أن  ذلك فيام كتبناه. ومنه

هذه املقدمات ال يسلم له أن أحدا من املتكلمني قد قال هبا، بل إنه ال يتعاىل عن استعامل بعض آراء 
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إذا عارض متكلام، يدفعه إىل ذلك جمرد رغبته  علنا وحيط عليهم فيهمالذين يقدح الفالسفة 

 ة بمعارضته ودفع كالمه. وهذا نوع آخر من السفسطة.الشخصي

يبدو يل بصورة واضحة أن الدكتور منخدع متاما بام قرره إيامنويل كانت يف : حادي عرش

نقده للعقل املجرد فهو حيتج به دائام وحييل إليه وخاصة إذا أراد الكالم يف مسألة الربهان عىل وجود 

، وكذلك فيام يتعلق بسوى ذلك من العقائد، وهو أيضا مستمد اهلل تعاىل بالعقل أو نفي وجود اهلل

أصالة، والعديد من الكتاب وصفوا  سيحيةاملهيجل فيلسوف بصورة واضحة من هيجل مع أن 

فلسفته بأهنا حماولة منه لعقلنة العقائد املسيحية، والدكتور ال خيفى عليه ذلك، بل إنه يقر  به يف بعض 

 مقاالته. 

داد الدكتور من املذاهب الفلسفية التجريبية والوضعية واضح متاما، ومن استم: ثاين عرش

املعلوم أن  هذه الفلسفات من أعظم املذاهب معارضة لألديان. وربام يبدو يل أن الدكتور حياول 

جتاوز املوقف الذي وقفه العلامنيون واحلداثيون من األديان، وحياول يف الوقت نفسه جتاوز موقف 

يف قضية الدين والدولة أو الدين واحلياة البرشية بمختلف أبعادها وجهاهتا، هل يوجد اإلسالميني 

نه ال يلزمه الترصيح ألدين مدخلية أصيلة يف ذلك كله أو ال؟ ليأيت بموقف خمالف هلام معا يقول فيه ب

بموقف معارض للدين يف نفسه، وال بموقف موافق للمعلوم عىل أنه من الدين رضورة عند 

عىل نفي مقولة احلق املطلق يف هذه  اميني، وحياول أن جيتث من خياله موقفا جديدا مبني     اإلسال

املواضيع، وهو موقف السفسطة املحضة أو ما يسمى اآلن عند بعض الكتاب ما وراء احلداثة. 

وينسى أنه ال بد يف كل موقف يلتزمه من لوازم معينة، وأن هذا املوقف وإن خالف فيه اال جمرد 

املوهم بتخلف النظرات السابقة فكريا كام حياول أن يوهم( املواقف السابقة إال أنه يلزمه  (اوزجتا

عليه أحكام ال يمكنه أن يعارضها وإال خالف أصوله ووقع يف التناقض املسقط لكل نظرية مهام 
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زعم حاولت نفي التناقض من أصله، وهو ما وقع يف بعض آرائه املتعلقة بأحكام رشعية أو أسس ي

 أهنا هي األصول الوحيدة لبناء العقائد،ونحو ذلك.

وسوف ننتظر ما يتجىل أو يتمظهر من مظاهر جديدة بديعية خيالية يف نفس يف عقل هذا 

 الباحث املتفلسف.

وندعو اهلل تعاىل يف آخر هذا الكالم أن جيعله يف ميزان حسناتنا، وجيعل فيه هدى للناس، 

، وإن خالفه املخالفون. وخيلصنا وخيلص قصدنا عىل إظها  ر احلق 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 وليس لنا إىل غري اهلل تعاىل حاجة وال مذهب

 سعيد فودة
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